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AGRICULTU A 
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Redacció 

La nova raça Comtesa de Sdstago, de bell colorit i vigoria. Creació 
del roserista català En Pere Dot 
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construïda 
a Espanya 

-

Cabuda - Ous 

75· 
150 
286 
400 
576 

1200 
. 1728 
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Amb volteix automàtic ~ a excepció 
del model de 75 ous 
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··· .. ~:. Es la marca que s'ha imposat 
... · ............ ... 

·---~ Es l'fncuba·dora -que·· vostè _necessita 
Es I' última paraula en incubació 

' 

De c:ada c:ent inc-ubadores en ús, -vuitanta al 1nenys són B U C K E Y 1 
el qual demoatra l'èxit que ha obtingut aquesta marc:a, degut ú.nicél 

ment als seus exc:el•le-nts resultats 

Sol·liciteu catàleg i detalls gratuïtament, al distribuïdor 

Arenys de Mar 
(Barcelona) 



GRANS I FARINES 
DE TOT A 'MENA 

ELABORACIONS ESPECIALS 

·d'Alfals, eo.farioa.- Civada, es
puntada, aixafada, farina integral, farina 
:edasseiada, etc. - Ordi. - Id. id. 
l':loresc:9 traóquilló, pelat, semo li na, 
farines.- Arròs, i els seus derivats, 
Seqó.- Tartó i llurs farines.- LH 

i la seva farina, etcètera. 

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

F a-r!na d'ossos, tri-esterilitzada 
i pelada. 

Farina de c:arn, de les més im
portants frigorífiques del món. 
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La seva, qualitat insuperable proporciona 
l'augm~nt del 25 °/0 en la producció d'ous; 
conset·va la vitalitat a les ponedores; asse
gura la robustesa i desenrotllament de tota 

mena de bestiar. 

Preu per sina deSO quilos,15 peÍsetes 

Llet en pob, completa i sense grassa 
Oli de fetge de bacallà 
CIVADA ESCORXADA .. -. 

• 

RANXOS AVICOLES 
ALIMENTS ESPECIALS 

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

N. 0 5 ·RANXO "'Porquí" 
N. 0 7 • RANXO "Conills" 

A UMENTS CO~CENTRA TS 
NUTRE • AVícola - . NUTRl:. Concl!ntrat 

• NUTRE ·'Porquí - NVTRE.· 'Botli 

DESINFECTANT ~ 
INSECtiCIDA .~~ 

E N PO L-S I LI QUID 

Demaneu folletons i cotitzacions men.suat.s que .sempre seran les mis econ~mlaues en igualtat de qualitats 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin · AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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Grans Establiments 
d'Hort i cu llur a i Rosers 

Blai ·M unné 
GAVÀ (Prov." de Barcelona) 

Extensos nladers de ( O N ( F E R E s 
Especialitat i sempre existèn

. cies crescudes de 
Pins Halepensis, Pinea, Marítim 

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

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

VARIETATS, LES MES EXTENSES 
Novetnts obtingudes per In cnsa· i premiades en Concursos Internacionals 

De-aneu Catàleg• 

Les millors varietats no ves 

,· 

, 

ARRELATS, 
ESTAQUES 
I EMPELTS 

S abaté 
VILAFRANCA DÉL PE NEDES 

BAR CELO N~A 

"Centre Viticola del Penedès" 
Fundat en 1889 

EXPORTACIONS 

DEMANEU CATALECS 

TEL. 

S ABATÉ 

Tallers Burzón Maquinària Agrícola 
Construccions Mecàniques 

RIPOLLET (Per Sard•n-y•Ja) • Barcelona 

Forc:at• i ti:~non• 
PER DITES ARADES 

Totes les peces s6n iutercan
viables. Ea fabriquen en tipus 

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

26 quilos i 38 quilos. 
Preus e1pecials per a comer
ciants. Es sol'liciten represen
tacions. Demanin-se preus i 

condicions. 

A.radea Opua KIRPI 

1 Unies Aparellades 
I Aparell especi~Jmeot adaptat al siste

ma de conreu de Línies aparellades. 
El millor dels coneguts fins avui i el 
més lleuger. Preus sense competència 

Desgranadora de Blat 
de Moresc 

LA IDEAL 
Llorejada amb Medalla d'Or, Cea
curs Toledo. Medalla de Bronze i Di· 
ploma especial, any 1909: Concurs 
Bilbao, 1\!edalla d ' Argent, any '9"9· 
Concurs La Corunya, Medalla d'Or. 

ARADES GIRATORIES, tipus 

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

curs La Corunya1 Medalla d 1 0r. 

Els més per
fectes, sòlids 

i lleugers 

Pre-•e• per a la palla i alfals. - •Cultivadora• tipus PJanet. per a forcat i tir 
lliure. -A rad e• giratòries especials per a vinyes, molt lleugeres.-A ra dea fixes, tipus 
Vernette.-Arade• giratòries, tipus Pe.,..ffer9 i peccs de recanvi.- Ara de• gira
tòrios tipus Sant Joan De•pl i recanvis • A.rade11 Golondrina giratòries.
A.radea tipus Januii.·Yn~ercf"p• possepo,.tout, pateotats-Tragellea amb roda, 
descàrrega automàtica.- Apare11s per la collita de les olives.-Maoxes ensofradores Urón. 

Guanos-Drogues-Sofres 
Adobs per a les terres 

Pre111iats en I S Exposicions Nacionals i Estrangeres 

GUANO AMONIAC FIXE 
Adob complet aplicable a tots els conreus 

Adobs especials per a la 
vinya,_ patateres i hortalisses 

GUANO 
SOFRES 

PROVENÇAL 
GARANTITZATS 

Flor de Sofre - Sofre sulfatat 
Sulfatina Esteatina cúprica 

SULFAT DE COURE GARANTIT 
Superíosfa,t de calç. - Escories Thomas .• 
Nitrat de Sosa.· Sulfat d'Amoníac.- Clorur 
de Potassa.· Sulfat de Ferro.- Kainita, etc. 
Drogues matèries per a les a~oberies 

GUANOS DROGUES SOFRES 

ALESAN 
SOCIETAT ANONIMA 

Via Laietana, 23, pral. B, Xamfrà amb la Plaça de l'Angel 
BARCELONA 

--------------------~---------~ --~- -----------------------------Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA l RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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MOLINS TRITURADORS 

''El Campeón Universal" 
Patent D.

0 91267 

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

seu rendiment i bon funcionament. 

o L I vA I R E s . MODERN MOLÍ- TRITURADORA : REMOLEDORA D'OLIVES 
Triple rendiment, treball més perfecte que el$ antics corronr 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 F.i e T . o fit fit A s Ri ereta, 15 - .B A R e E L o NA - Telèfon 16884 

(atès del Brasil per tota España POLLETS 

DEL BRASIL 

RACES SELECCIONADES 

PRAT ROSA: LEGHORN: CAS

T E LLAN A : RODHE- ISLAND 

OUS PER INCOBAR 

són 
EXIGIU ELS CAFÉS 

els · més fins 1 aromàtics 
BRACAFÉ Incubadores 

Elèctriques . 
Petroli I a 

ACABA DE PUBLICAR-SE LA TERCE RA EDICIÓ 
DE L'OBRA MÉS MODERNA EN A V I CULTUR A, 

El Arté de Criar 
Gallinas 

Cabuda 
» 
» 
)) 

)) 

» 
» 

75 ous, 
120 » 

ISO » 
200 , 
300 » 

400 )) 

6oo » 

200 P essetes 
275 » 

335 , 
400 , 
soo )) 

650 )) 

8oo )) 

PER EL Totes amb volteix automàtic, a excepció del model de 75 ous . 

Professor SALV ADOR CASTELLÓ 
Director de l'Escola Oficia l d ' Avicultu.ra, Vice-president de 

l'Associació Avícola Internacional de 

Les més pràctiques, segures i econòmiques, construïdes amb els 
millors materials. 

Professors i Investigadors. Criadores i material Avícola de totes menes 
Forma un volum in folio, de 180 pàgines, 6o làmines i 220 grav.tts. 

Ea ven al Preu de 8 ptea. i 8'50 per corr eu cert ificat 

EL C UL T I V AD OR MO D E R1-l. - T rafalgar , 76 
T elèfon 18744 - Barcelona 

SoHiciteu detalls i Ca
tàleg gratuïtament, a 

Conills 
PER A LA REPRODUCCIÓ 

I 
de Ja RAÇA del 

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

l' exemplar 

• 
GRAN] 

Maurici 
Sant Sadurní 

de r oya 

Ous da Naftalina 
Patentats I model Industrial Registrat 

Maten e l poll. Desinfecten 
els ponedors. Eviten eñ les 
gallines el vioi de menjar· 
se els ous. Serveixen d'ou 
:: ponedor. Maten l'arna :: 

Pr~us franc envàs estació Barcelona 
Una dotzena• 6 pte e. una 

Una qro••a• j pte•. la dotzena 
De venda a lea priocipala Dro,ueriea i a la 

Comercial d e l"roductea . 
Refinata del Quitrà, S. A . 

Rambla de Catalunya, 66, •.er, lletra G. :-: Barcelona 

A vi cola Regional ~~1~1~o1~ 
BARCELON A 

Lones ger a 
Segadores 

LONES p e r a tota mena d 'espardenyes. 
LONES de tots els g ruixos i amplades 

per a veles de carruatges i autos. 
LONES e n colors sòlids per a veles 

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

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

usos industrials. 

Josep Sauleda : ~A~I~A E0
: 

Sant Pol de Mar (Barcelona) 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anuncian ts 
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·¡ . 
' !•· ··~·· 

Enriquiu voslres hisendes 

instalant elec~r~o o motobombas per . 

recs de l'incomparable acrediloda 

marca 

JAUME CUIXART-Maragall, 11 al 23- BADALONA 

"DERCUSAN" 
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. l\Jata els paràsits (polls, puces, etc.). Es insubstituible per a tractar 

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

fecta i cicatritza le s picades , dels tàvecs. No és metzinós ni irritant. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ES VEN A LES FARMACIES 

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

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

:Agrnirem als nostres llegidors que esmen~in AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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1\.GR.I:C.ULTUBA 
I BAIIADEB. IA 

DIES DE SORTIDA : EL 1. er DE CADA MES 

UN SOL NÚMERO~ UNA PESSETA 

CREA CIO DE 
Fins fa pocs anys en aquest país no es de

dicava ningú, almenys que es donés a conèi

xer, a l'obtenció de roses noves, no obstant 
les magnífiques condicions de la nostra terra. 

Els primers anys de començar jo els assat

jos vaig obtenir la rosa Olaguer Junyent i 

vaig fer present d'un roser al qui portava el 

seu nom. Fou vist per Joan Forestier qui va 
preguntar-li per aquella rosa i el seu obten

tor. No serà precís 
que recordem que en 
Forestier , mort de 
poc temps, fou l'ini
ciador dels magnífics 
jardins de l'Exposi

ció de Barcelona. 

Director: 

RAUL M. MIR 

ROSES NOVES 
la pollinització dintre d'hivernacles, la qual 

cosa fa, al meu entendre, que no doni un re
sultat tan satisfactori com aquí. 

Els treballs de poHinització al nostre país 

es fan durant els mesos de maig, juny i ju

liol, però la pràctica m'ba ensenyat que el 

millor temps és el juny. La manera de poHi

nitzar, salvant petites formes en la seva apli

cació, ve a ésser igual a tot arreu, o sigui 

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

i consisteix en arrencar els pètals de la rosa 

escollida com a mare i tallar-li els estams, 

que és la part mascle que diguéssim, tapant
lo tot seguit amb una glassa i encara millor 

amb una petita paperina de paper fi per tal 

que els insectes no hi trametin poHen de ro, 

ses no desitjades, que pertorbarien la finali

litat cercada. Es preferible tapar amb la pa

perina de paper, perquè amb la glassa el 

vent podria trametre també poHen d'altres 
roses. 

· De la que haurem escollit per pare reco

llirem les anteres que són: uns petits capets 

situats al damunt dels filets dels estams, els 

quals deposi tarem 
sobre un paperet fi 
i ho posarem al sol 
sota un vidre per tal 
que l'escalfor faci 
desprendre elpoHen 
fecundat que es pre
senta en forma d'una 
polsina groguenca. 

Rebuda la visita 

del fam~s arquitecte 
paisatg ista, que vio · 
gué acompanyat de 
l'amic Junyent, va 
encoratjar-me per tal 
que continués amb la 
poHini tzació de roses, 
ja que ell considera
va que el nostre país 
degut al seu clima 
era un dels millors 
del món. També va 
recomanar - me que 

no deixés d'enviar 
les meves obtencions 

Parterre de la nova rosa Comtesa de Sdstago, d'extraordinà ria sen ació per el seu colorit i vigoria. 
A segon terme i a la dreta, i\Ir. J. H. Nicolas, secretari de l' • .Jmerican Rose Society, famós hibrida
dar americà i autor de diversos llibres dedicat a la rosa. Al seu costat el rosarista senyor Pere Dot, 

] o practico la recol
lecció del poHe:!l sota 
vidre i amb l'escalfor 
del sol. No obstant, 

altres obtentors, com 
per exemple el famós 
Pernet Ducher reco
manava que es reco
llís i es desprengués 
a l'ombra, la qual co
sa fa, al meu enten
dre, que es necessiti 

moltes més hores per 
· autor d'aquest treball 

al concurs internacional de roses noves a 

Bagatelle, fundat a París pel mateix Fores

tier. Seguint les seves recomenacions vaig 
continuar la tasca empresa i no me'n pene

deixo pas, perquè he pogut comprovar que 
efectivament tenim un clima especial per a 
la creació de roses. 

El treball d'hibridació o més ben dit, de 

pol:linització, que més que treball és un agra

dable passatemps o distracció, no altres el 
practiquem a ple sol; en canvi els altres pai· 

sos, principalment a Anglaterra, practiquen 

aquesta operació . 

que consisteix en l'aplicació del pol:len d'una Amb tot s'ha comprovat que el pol:len fins 

rosa a una altra que per endavant s'haurà als vuit dies no perd la seva força fecundant. 

preparat. La preparaciq consisteix en con- L'aplicació del poHen la practico al voltant 

vertir una rosa que és h ... ermafrodita, ó diem· ' del migdia i abans i tot, si fa un dia de bon 

ne mascle i femella, en famella, per tal que soL Això ho faig basant-me en el que ens 

serveixi de portagranes._o de mare. ensenya la naturalesa, o sigui a la mateixa 

Cal escollir que la rosa que ha de servir . hora que les roses sense preparació de cap 

dè mare estigui en uri :.estat de poncella a ~ mena desprenen el seu poHen naturalment. 

mig obrir, per tal que 1~0 hagi tingut temps ' Les fecundacion que per aprofitar una 

de desprendre el seu pÓl:len damunt dels es: rosa primerenca es fan als començaments 

tigmats dels seus pistils: La preparació s'e- de la primavera, cal generalment preparar 

fectua a la sortida del s~l o al néixer el dia: : la rosa el dia abans. 
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Els peus escolli ts per a porta-granes són 

a l meu entendre, els millors els de peu alt o 
de tija, perquè he comprovat que conserven 

més q uantitat de fruit que no els d'arbust, o 

peus baixos, la q ual cosa crec qu e és degut a 

què, en el peu alt Ja circulació de l'aire és 

més perfecta, i en canvi els peus nanos com 
més baixos més reben la cremor que llança 

la terr a , cosa que els perjudica. Sobre 

aq uest assumpte la revista francesa Vie a la 

Campagne va publicar l'opinió de diversos 

roseris tes sobre si preferien poHinitzar da

munt arbust o damunt tija. Opinaven que era 

preferible fer-ho sobre peu baix En Gauj ard 

i En Chambard i sobre tija En Mallerin i jo. 
L'aplicació del poHen a la rosa preparada 

consisteix en aplicar damunt dels estigmats 
de la rosa mare amb un pinzellet ben fi el 
pol:len que per endavant haurem recollit 

de la rosa triada com a pare. F eta l'apli

cació de l poHen i per tant fecund ada ja 
la rosa, no cal prendre la precaució de tor

nar-la a tapar. Ara bé, durant els mesos del 
desenrotllament del fruit , cal no deixar patir 

de sed la planta escollida com a porta-gra

nes o mare . 
Al setembre o octubre al nos tre - país, 

aquests Irnits prenen un color roig , ·això vol 

dir que el fruit ja és madur i que ja es pot 

collir. La sembra es verifica durant el mes 
de novembre en terra ben fina i ben adoba
da per tal que li sigui fàcil el · néixer. Cada 

fruit porta vàries granes; aquestes cal sem

brar-les ben espesses, cada dos centímetres 
per exemple, i a una fondària d'un través de 

dit, perq~è quan són nats i tenen les plantes 

cinc o sis fulles poden arrencar-se i repicar 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

ó tercer any, i per tant el seu estudi és més 
llarg i més complicat . 

L es plantes tenen les seves g ràcies i els 

Altra r osa famosa obtinguda per l'autor d 'aquest 
eshtdi. La rosa Li. Burés 

seus defectes. Cal recollir les primeres i cor

regir els segons, i això s'obté en successives 
pol:linitzacions. Defectes entenem nosaltres 

ti~a no tingui prou aguant per a sostenir ia 

flor ben rígida, les propenses a malures, les 
d'un fullatge insuficient, les que la flor té una 

forma poc atractiva o colors poc vistosos, etc. 

La manera de corregir aquests defectes 
consisteix, per exemple, a la que li manca 

perfum cercar una altra planta, la-que més 

se li assembli en totes les seves característi
ques, i que a més tingui flaire i fer noves 
pol:linitzacions fins a obtenir el fi que perse

guim. Cal cercar que la planta que· ha de 

servir de mare sigui el més vigorosa possi

ble i de vegetació perfecta, car generalment 
la mare domina en la forma vegetativa, en 

canvi el mascle domina en la part del color. 
Per exemple: si volem obtenir una rosa ver

mella, usarem el pol:len d'una rosa verme

lla i l'aplicarem damunt d'una rosa que tin
gui la forma i els vigors desitjats. 

Són moltes les vegades que s'obtenen les 
sorpreses més grans , agradables i des

agradables. Per exemple esperarem una 

rosa groga el pare de la qual haurà estat 

groc i la mare blanca i ens donarà una rosa 
vermella, avellutada. Això és ef€cte de 

l'atavisme o sigui que recorda els seus 

a antpassats. Algunes vegades s'obté una 

rosa molt més bonica del que un s'havia 
proposat i cal seleccionar-la tot seguit i re

produir-la. També a voltes s'obtenen varie
tats de roses noves per l'aparició inesperada 

d'un roser que fa r9ses vermelles i que li clo

narà una branca que farà roses blanques i 

si l'empeltem produïrà les roses blanques i 
ens donarà una altra varietat. També pot 
succeir en la forma vegetativa o sigui -que 

d'un roser arbust o nano li surti una branca 
d'una llargada de dos o 
tres metres i aquesta bran
ca si l'empeltem ens dona

rà el mateix roser però en 
forma emparrador, no obs· 
tant i haver vingut de pa

res nanos. 

o sigui trasplantar-les per
què quedin aclarides i es 
puguin desenrotllar millor. 
També es poden posar en 
petits testets a fi de què 
tant les unes com les al
tres, o sigui les dels testos 
i les repicades, puguin 

plantar-se en el lloc defini
tiu així que no hi hagi pe

rill de glaçades. General
ment aquestes plantes co
mencen a produir petites 
flors al mes de maig del 

mateix any o sigui unes 
roses en miniatura . Són 

moltes les plantes que re
sulten :i,nferiors als pares, 
però entre elles en surt 
alguna de veritable mèrit 
que són les que cal selec
cionar, empeltant-les da

munt de peus vigorosos 

Roser de difícil obtenció, híbrid de Jloyesi, que porta el nom de Rosa nevada. 
· Rosa catalana obtinguda als Estats Units 

Si neixen un miler de 

granes de roses q~e hagin 
estat pol:linitzades, tindrem 
tantes varietats com plan
tes. Després ve que si es 
sembren les granes d'a
quests fills que ja es fecun· 
den naturalment, tornen a 
variar; encara que no en 
tanta proporció, i anant 
ressembrant s'obtindria ~1 
lixament definitiu, a la 
quarta generació. Nosal
tres però, fixem la classe a 
la primera sembra per mit-

per tal que l'any vinent es pugui fer un mi

llor estudi. Els que surten emparradors no 

solen donar les primeres roses fins el segon 

jà de l'empelt a ullet. 

que són pel' exemple les que només floreixen Cal tenir molta precaució amb les petites 

una vegada a l'any, que facin poca flor, la plantes quç¡.n acaben de néixer, no regant-les 

manca de flaire, el que el seu peduncle o massa, perquè l'excés d'humitat no les perjn· 



diqués. Cal sulfatar-les i ensofrar-les, per tal 
d'evitar les enfermetats criptogàmiques; 
també cal vigilar els cargols, llimacs i les 
erugues que amb un sol àpat es mengen el 
treball d'un any i la illusió posada en aque

lles plantes. 
No totes les plantes proven per un igual 

en tots els climes, per exemple, una rosa que 
serà molt bonica en el nostre país, a Angla
terra o Holanda· no tindrà cap atractiu per 
efectes del clima. En canvi altres roses que 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

llir les nostres millors creacions, les quals 
troben que es distingeixen de totes les de
més pels seus intensos colorits, cosa que 
potser serà deguda a la lluminositat del nos
tre clima. A un dels nostres rosers li fou 
concedida no fa molt, una medalla d'or per 
ésser considerat com el millor roser intro
duït en aquell país durant aquests tres anys 
darrers, 

Els demés països d'Europa i principal
ment els anglesos, també s'han donat comp-
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la nova rosa Catalònia i en el text diu que 
és la mes remarcable rosa de 14 anys ençà. 

No canviaria pas per cap altre els mo
ments en què comencen a obrir-se les pri
meres poncelles dels rosers que hem ob
tingut, i r ecomanem a tots els aficionats que 
practiquin la poHinització de roses, que no 
defalleixin, que encara que hi tinguin algun 
contratemps, els hi serà llargament recom
pensat , fent-los-hi passar estones delicioses. 

La rosa catalana l'hem portada pel món 
seran filles de casa nostra, portades a te de què aquí no sols es predueixen taron- amb tots els honors, ha guanyat els llocs 
aquests altres països _la seva bellesa i vigor 
augmenta d'una manera considerable; els 
colors també canvien, augmenten o dismi
nueixen d'intensitat. Hi ha roses que 
donen la coloració més intensa a la prima
vera, i a l'estiu l'acció del sol les descolora 
ràpidament; altres que en temperatures ele· 
vades és quan donen el color més viu. 

Els gustos i la preferència pels colors tam
bé varien segons els països. Per exemple, 
aquí a casa nostra les roses senzilles de cinc 
pètals no són estimades i en canvi els angle
sos les aprecien moltíssim. Els colors també 
són aquí preferits els vermells vius i per 
contra als francesos els plau molt la rosa 
groga. 

Els rosers es planten per milions, i són els 
holandesos uns dels més grans productors 
que els exporten per tot el món, encara qu e 
el roser holandès no és tan resistent com el 
nostre, degut a ésser d'un clima humit i poc 
assoleiat. Abans de la gran guerra eren els 
Estats Units una de les nacions on s'expor
taven més rosers que rebi en a preus bara
tíssims, la qual cosa feu que el productor 
americà se'n ressentís degut a pagar-se allà 
els jornals a un preu molt elevat. En vista 
d'això demanaren protecció al govern la 

- qual va ésser concedida implantant una llei 
que prohibeix vendre al públic o consu
midor cap roser que no sigui produït al país. 
No obstant, el Departament d'Agricultura 
concedeix a l'horticultor uns permisos espe
cials per a adquirir les novetats de tot el 
món, el qual solament les pot utilitzar per a 
treure'n els empelts. Aquestes remeses als 
Estats Units no van dirigides directament a 
l'horticultor que demana els rosers, sinó al 
Departament d'Agricultura que els examina 
per si porten enfermetats o insectes perjudi
cials i en aquest cas sense contemplació cre
ma les plantes, i del contrari en pren nota i 
les tramet ràpidament al jardiner que les ha 
soHicitades. 

Als Estats Units les nostres roses han es
tat rebudes amb gran afecte, i el rebre ro
ses noves i creades a casa nostra ha estat 
per ells una sorpresa agradable, ja que pen
saven que aquí solament hi tenien vida els 
toreros, i són molts els americans que han 
vingut expressament d'aquell país per a esco-

ges, sinó també roses que anyalment es po
sen al comerç i que en res no desmereixen 
al costat de les millors, produïdes en altres 
nacions. El llibre anglès The Rose Armual 
de 1932, publica una fotografia en colors de 

més vistents en els catàlegs estrangers i no 
ha qu edat pas enrera en els primers pre· 
mis dels concursos internacionals que s'or· 
ganitzen. 
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Malalties mes comuns del blat 
Les greus amenaces de què escassegés 

l'aliment principal, el pa, per la disminu
ció de terres sembrades, sortosament les 
ba conjurades la Providència divina, amb 
les abundoses pluges de la tardor i de l'hi
vern. Per elles, totes les terres hispàni
ques són ara prometedores i les quime
res d'ahir de manca de treball, queden con
vertides en benaurances, així pel pagès com 
pel menestral, d'igual manera que pels ho
mes de taller i de les fàbriques. Venturoses 
aigties les que el CeL ens ha regalat! Agraïm 
a l'Omnipotent que ens les hagi prodigades 
amb tanta oportunitat i abundància. 

Si per tota mena d'esplets i de manera 
particular pels blats, en el que toca a la saó, 
les collites ban esvaït el perill de llur fallida, 
queda encara per resoldre els danys que 
provenen d'altres causes, doncs apart de la 
secada, poden malmenar-les flagells d'altra 
naturalesa. Descomptant els freds, queden 
com incògnita a resoldre les pedregades. 
Contra aquestes no coneix encara res l'ho
me per a aminorar els estralls que dei
xen; li queda al pagès el recurs del se
gur sobre les collites. L'home previsor 
del camp, hi troba, avui per avui, en a· 
quests contractes, l'únic procediment de re
sultats po~itius contra el precitat flagell 
meteorològic. 

Amb tot, a més d'aquests, altres són de 
témer per el cobdiciat gra que simbolitza la 
deesa Ceres i que massa sovintegen per des
gràcia, reduint considerablement els produc
tes de les segues. Ens referim a les marfu
gues i malalties promogudes per els parasi
tismes vegetals i animals, sobre tot els pri
mers, tractant-se del cereal bàsic de l'ali
meptació 1 de l'economia agrària dels pobles 

cristians i occidentals, que, en aquest parti
cular, difereixen dels orientals i asiàtics que 
en l'arròs hi troben el seu més valuós ele
ment de subsistència. 

Disposar amb abundor de pa de forment, 
com és sabut, constitueix per les races blan
ques una de les més estimades aspiracions i 
deixar satisfetes les necessitats més apre
miants, que persisteixen de les èpoques més 
reculades fins a nostres dies, com bo testi
monien le!3 tradicions bíbliques dels temps 
dels Faraons, els de les vaques g rasses i ma
gres i el Pdnem y Cz'rceuses dels romans, 
perpetuat encara fins avui, amb el Pau J' 

TO?'OS de certs pobles peninsulars. I és tam· 
bé de nostres dies, les preocupacions, les 
converses i reunions d'economistes, tècnics i 
.fins estadistes, acoblant-se en el més elevat i 
important organisme internacional, la Soci e· 
tat de l.es acions, cercau t solucions per a sal
var la producció bladera mundial , sèriament 
compromesa am b la davallada i esfond ra
ment de llurs preus. Tot el qual ve a po
sar de relleu, que quant es relaciona amb 
el blat, constitueix un dels motius més se
riosos i dignes d'estudi i d'atenció, així de 
les multituds, com dels esperits més enlai
rats per la seva cultura i seny previsor i es· 
timable. 

I com és sabut, tan imponderable element 
de vida i de prosperitat pels pobles, està ex
posat a sofrir a més de les intempèries i ureu
ges dels homes, els danys que li causen els 
insectes i encara mé de témer els jito;pa
ràssits, promoguts per el de envolupament 
d'incomptables i microscòpics vegetals. Són, 
d'entre la reunió d'aquestes i que més quime
ra donen al pagès, dels que ens proposem 
en aque ts moments as enyalar-ne algunes 
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generalita ts , per C'l que pug uin contribuir a 

prevenir i aminorar les greus malalties que 

promouen . 
D 'aquestes, les més generalitzades són, la 

càries, el roveLL i el carbó. 

Parlem abans que tot de la primera . 

Promog uda la cà?'ies per un bolet micros

còpic de l'espècie Ttllett'a Tritici es desenrot

lla a l'interior dels g rans , a ls qua ls converteix 

llurs r eserves a limentoses en polsina neg ro

s a constituïda per milionades d'esfJO?'es o si

guin les llavors r eproductores del bolet. Les 

espigues atacades, quan el gra té encara 

consistència lletosa, sòn d'un verd opac o 

bé fosc, en lloc del verd tirant a groc clar de 

les espigu es sanes. 
A l'arribar a madurar les espigues es pre

senten descolorides, amb caient cendrós; els 

grans en el seu interior, contenen una massa 

Gle càries espes,sa, curta i fosca, que a l'ésser 

aixafats posen en llibertat una polsina que 

put a podrit. Aquesta polsina vista amb el 

microscopi descobreix la massa d'espores. Els 

freds i les humita ts afavoreixen el desenrot

llament de la malaltia, de la qual propagació 

li faciliten les batedores que trien batent els 

blats a tacats , empesta nt els que estan sans 

que després passen per aqu estes màquines. 

La m:anera més segura de prevenir la cà?'ies 

és la d'utilitzar únicament, en les sembres, 

llavors desinfectades, el qual s'obté sot

metent-les a un tractament de sulfat de cou

l'e o bé deformalina. Linhart, perfeccionant 

el mètode de Kühu preconitza les solucions 

de sulfat de coure a 1'1 per 100 a les quals 

s'hi enfonsa el blat de llavor durant una ho

ra i seguidament es renta amb aigua clara. 

Actualment, es dóna preferència al proce

diment d'estendre la llavor sobre d'un enra

jolat i regar-la amb abundor amb la dita so

lució cúprica amb pales; es procedeix des

prés a rentar el blat per a què quedin ben 

impregnats del líquid tots els grans, fet el 

qual s'empolsen bé amb calç fosa i s'estenen 
per· a què s'assequin, remenant-los de tant 

en tant. 
El procediment dóna mol.ts bons resultats; 

però d'alguns anys ençà és substituït per el 

de la formalina, que sembla més eficaç, so

bretot per evitar la cà?'ies de l'ordi, contra la 

qual fins fa poc cap procediment donava re

sultats segurs. La preparació de la solució 

de formalina, és fàcil : 100 grams de formali

na comercial per 100 litres d'aigua, amb la 

qual es mulla la llavor, ja immergint-la a la 

solució o bé utilitzant aquesta per a regar

los. La immersió sembla donar resultats més 

segurs. Repetides experiències han demos

trat que la formalina és més eficaç que el 

sulfat de coure. 
La separació dels grans infectats dels 

sans, quan han de servir per a llavor, és un 

medi que convé seguir per a prevenir la ma-
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lalti a, i a ta l objecte, se li fa prendre un 

ba ny. Els g rans tar ats neden sobre l'aig ua, 

mentre que els bons van a parar al fons. 

Amb tot, d'aquesta maner a, si bé s'arriba a 

eliminar els grans atacats , no es logra la se

paració de les espores que puguin estar aga

fades als grans sans que encara no s'hagin 

alter at. 
Una nova mena de lLuita contra la cà?'ies 

usada pels australians "des de l'any 1917, i 

adoptada pels Estats Units, consisteix en re

partir sobre la llavor, carbonat de coure amb 

pols molt fina. Les barreges de sulfat de 

coure i calç, així com les solucions de formol 

representen avui els darrers avenços per a 

la desinfecció de les llavors. Aquests darrers 

procediments, a més de l'eficàcia p¡:;r a des

truir els gèrmens reproductors de la malal

tia, presenten els avantatges següents: 

Primer: Esser econòmics. 
Segon: Esser de fàcil aplicació. 

Tercer: No danyen la llavor. . 
Quart: Permetre d'emmagatzemar-les 

sense perill. 
Quint: Finalment, protegir amb el carbo

nat de coure, el gra contra el co?'C, les rates 

i ratolins que tant el perjudiquen quan no 

ha es tat tractat amb la dita ~al cúprica. 
La cà?'ies disminueix els rendiments de les 

sembres i, a més a més, perjudica la qualitat 

dels grans fent-los desmerèixer envilint el 

seu preu. Es, per tots aquests motius, que 

es fa necessari evitar la malaltia posant en 

joc tots els mitjans per a lograr-ho. 

I ara diguem el més pertinent sobre la co

neguda amb la designació de rovell, quins 

danys són de tal importància, que al Ça

nadà es feren ascendir a més de cinc cents 

milions de dòllars, en el curs de cinc anys. 
Com que les espores del rovell tenen un 

color taronja i les propaguen els aires, els 

pagesos del nord d'Amèrica assenyal~n el ro

vell amb l'expressió: Pfrill roig baixat del 

cel. 
El ?'ovell, era considerat, pels antics, com 

un càstig de les divinitats. Fa quaranta se

gles, Moisés l'interpretava com una plaga en

viada per Jehovà per a castigar els heretges . 

Mil anys després, els romans sacrificaven els 

gossos de pèl roig per a fer-se agradables a 

la deesa Robigo. Havia d'esperar-se que a

rribés l'any 1848 per a obrir el camí que devia 

permetre arribar al coneixement .de la natu

ralesa d'aquesta marfuga, fent-se més feina 

en aquest sentit en els últims trenta anys que 

·la que pogué fer-se en el curs dels trenta se

gles que els precediren. 
A la vista, es presenta en forma de polsi

na vermellosa, que en temps calorós i hu- · 

mid s'estén sobre les canyes i fulles dels ce

reals. En batre els blats, la polsina es fica 

pels ulls, el· nas i les orelles dels batedors, 

donant-los-hi l'aparença d'incHs. 

L 'examen microscòpic ha permès a l'home 

de laboratori descobrir que el rovell no és 

r es més que un vegetal que pot ésser classi

ficat entre els bolets anomenats fungus. 

Viu a expenses de la planta com les sengo

neres en l'home. 
Es coneixen moltes menes de rovell i cada 

classe de cereal en compta amb una espècie 

particular. La malaltia pot estendre's d'una 

manera sorprenent, puix les esPO?'es són tan 

lleugeres que la més petita corrent d'aire 

les posa en moviment. 
La fecundació sols és possible mitjançant 

la intervenció d'altres plantes diferents del 

blat, sobrètot amb les del Be?'be·ris ·vulgaris 

(agracejo) que es fa necessari destruir a tota 

costa per a evitar la reproducció del paràsit. 

On dit arbust és abundant, la malaltia es fa 

difícil d'evitar; comprenent-ho així als Estats 

Units i al Canadà, s'han seguit vertaderes 

creuades, en les quals els nois de les escoles 

són els encarregats, degudament instruïts, 

per a descobrir dits arbustes de-vistoses flors 

grogues i baies roges, per considerar-se el 

seu extermini com un deu?'e social. Dos mi

lions d'escolars o siguin els de 300.000 esco

les, es dedicaren fa pocs anys, al Canadà, a 

la persecució del Berberis vulgaris. 

Els medis per acabar amb aquesta pesta no 

han donat fins ara satisfacció completa el qual 

ha portat a crear noves races de blat que la 

resisteixin, amb tot i eJs entrebancs per arri

bar a bon fi. Entre els blats coneguts, la va

rietat italiana Rietti sembla ésser la que mi

llor la resisteix. Aquests i altres blats semo

lers, són els escollits pels genetistes per a 

obtenir races apropiades per a defensar-se 

del rovell. 
Entre tant, s'ha utilitzat, amb resultats un 

tant satisfactoris, l'avió per a djstribuir da

munt els sembrats invat:4ts, sofre molt fi. 

Amb volades molt baixes, els avions passen 

i repassen per els camps a una marxa de 170 

quilòmetres per hora, i estableixen una at

mosfera sofrosa que protegeix els sembrats. 

A Gransville, en la regió manitoba del Ca

nadà, aquests tractaments amb avió han 

permès recollir suplements de collita de 11 i 

12 dòlars per acre (una mica menys de mit

ja hectàrea). 
Però, si no ha estat encara trobat el remei 

específic del?'Ovell, ni varietats de blats del 

tot refractàries a aquest, la substitució de 

les varietats de blats d'hivern per els blats 

de primavera o de tres mesos, com el Mani

taba, JliJ.arquís i altres similars, permeten 

solucionar el problema d'una manera satis

factòria . Amb els blats primerencs, llurs 

grans estan ja formats a l'esclatar el rovell, 

fent que sofreixin menys que els grans de 

blats encara lletosos. Comprovat l'avantatge 

de les .menes primerenques en els , princi

p~ls països blaçlers ct'Amèriça i fiu~ del nos-



tre Continent, les sembres de ¡rfrmitobrt, de 

i11a yquís i altres similars van acaparant cada 

elia més grosses extensions. L'ardor amb la 
qual s'ha emprès el problema de la precocitat 

dels blats s'explica, perquè amb aquestes ra

ces de curta evolució són menys de témer 

el gels, el rovell i altres p lagues; ademés 

permeten eixamplar i estendre els con 

reus bladers fins a les zones fredes que, 

amb les varietats ordinàries, ho priven les 

temperatures extremades que hi dominen. 

La curta durada en aquests indrets, de l'es

tació càlida; exigeix races de blat que ma

durin dintre un perfode que no passi de tres 

mesos. 
I elit el que sobre el 1'0vell més convé 

saber, farem esment del bolet microscòpic, 

ocasionant la malaltia del carbó que propa

g?en les llavors o espo?'es d'aquest paràsit. 
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Resisteixen aquestes els tractaments de la 

formalina i de la capa?'rosa blava o sigui el 

sulfat de coure, però no els del bany d'aigua 
calenta durant 15 minuts . Es la manera com 

~ls pagesos del nord d'Amèrica desinfecten 
e1 carbó de la llavor del blat. La temperatu

ra de l'aigua és la de 130 a 135 graus Feren

beyt. Aquest és el mètode Jensen, que tam

bé és aplicable a les llavors per a lliurar-les 

de la càries. 
La selecció eliminant de les sembradures 

les plantes invadides pel carbó, ha d'ésser 

recomanada per a reduir els estralls deguts 

a ·aquesta malaltia criptogàmica. 

De les altres plagues a les quals està pro

pens el rei dels cereals, res no en direm ara, 

per no revestir la importànciq de les des-

crit es. 
ISIDRE ROGENT 
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l'aixada després, la terra remoguda; i tornar · 

a passar l'arada dues o tres vegades amb 
les corresponents escurades fetes pels ho

mes, fins assolir la fondària volguda (50 o 60 

centímetres de fons per al1;res tants d'amplà

ria) resulta ésser el medi més ràpid, escaient 

i econòmic de vallejar les terres i obrir
hi els dipòsits per a enterrar-hi brosses, sar

ments, herbatges, brises i fems. Les adoba

des amb matèries químiques no imposen de 

molt tanta feina, però és ben sabut que 

les que es practiquen per a enterrar matèries 

orgàniques, que per. si soles constitueixen 

unes millores que no sols igualen a les dels 

mateixos adobs enterrats sinó que les su

peren i sobretot fan sentir-se durant molts 

més anys que quan la incorporació de ferti· 

litzants a la terra no va precedida de les es

mentades grans remogudes. Sabem per l'ex

periència dels vells i per els efectes compro-

••••·•••··•·••••••·•·••···••··••·•••·•••·••··•••·•••··•··•••·•••••••·•••••••••••••••··••·•••·••••·••••••·•••••·•·•••··•··••• vats per els joves, el valor de les vallejades 

Feines d'hivei-Il a la • v1nya 
Feta la collita de raïms i ja embotats els 

mostos que aquests han donat, cal sols espe

rar el-moment oportú de separar-ne les ma

res, operació que sol portar-se a terme a la 

darrera quinzena de novembre o durant el 

mes de desembre, quan els freds ja s'han 

deixat sentir i que afavoreixen la precipitació 

d'aquells residus de la vinHicació que per 

contenir els g' rmens dolents de les malal

ties dels vins, convé separar-los d'aquests 

per assegurar millor llur con ervació. 

Amb les trasbalsades, a més d'aquest be

nefici, els vin s'aclareixen i s'afinen i s i en· 

cara contenen alguna quantitat de sucre per 

descompondre, s'afavoreix llur transforma

ció amb alcohol, 'fent que guanyin força i per 

tant, que tinguin més valor i preu. De tot 

això es dedueix, que les trasbalsades vénen 

a ésser un complement molt important per 
a les vinificacions, a les quals han de conce

dir els colliters tota la importància que me
reixen. 

Amb aquesta pràctica, pot dir-se que es 

tanquen les operacions de les collites reco

llides, quan en canvi s'ofereixen al vinya
ter les preocupacions que els hi dóna 

el tenir de preparar la feina que reclama la 

collita futura, la que espera de l'any vinent. 

Una de les primeres serà probablement la . 
de netejar les vinyes. 

L'arada d'hivern o l'arada magencadora 
segurament que no tardarà gaire a entrar
hi per a obrir-hi els primers solcs. 

Ehguany, com tots els de pluges abundo

ses, els herbeis taparan quasi tota la terra. 

Caldrà que aquestes vegetacions esporàdi

ques quedin ben enterrç;des el més aviat 

possible. Colgades que siguin, al descompon· 

dre's enriquiran la terra de matèria orgànica, 

d'humus, al mateix temps que amb el trànsit 

de l'arada al passar-hi desterrosserà i esto

varà les terres, deixant-les en bones condi

cions per a retenir i emmagatzemar les 

aigües de les pluges de l'hivern, que han de 

mantenir la frescor i humitats afavorint la 

brotada de la primavera , la sortida de raïms, 

el millor desenvolupament dels cep i Ja ten

dror i la força de tota la planta. Es de comp

tar, que llaurant desseguida les vinyes al 

quedar-hi colgades les herbes, també ho se

ran llurs llavors i d'aquestes n'eixiran altres 

herbatges que imposaran practicar noves 

magencades. Serà una feina més però tam
bé un nou avantatge, no sols per la major in· 

corporació de "matèria vegetal a la terra com 

per la remoguda i estovades que altra vega

da se l'hi donaran i és ben sabut del pagès 

el valiment que tenen per a promoure ferti

litat a les terres el remoure-les sovint. 
A aquestes feines de neteja en seguiran 

les que s'han d'esmerçar quan s'han d'ado

bar les vinyes, ja amb brosses, ja amb fems, 

o bé amb adobs químics. 
Si són amb les dues primeres matèries, 

cald,rà obrir basses i valls, ja que. l'embalum 

de les mateixes obliga a establir dipòsits de 

grandària apropiats per a què hi quedin 

enterrades. 
L'arada combinada amb l'aixada, facilita

ran i abaratiran aquestes feines i donaran la 

solució d'enllestir-les en lloc de fer-ho treba

llant a força de braços amb els picots, aixades 

i arpiots. Llaurar primer el tros de terra en 

la qual s'hi ~a d'obrir el vall¡ arrambar amb 

en rejovenir i donar nou impuls a les vinyes. 

Es per aquestes poderoses raons i per les a

vantatges que en treuen els que les realitzen, 

que és convenient seguir aquesta pràctica 

sempre quehi hagi manera d'executar-la. 

I ara, a l'ocupar-nos d'adobar la vinya, 

s'escau també parlar de certs dubtes que 

s'ofereixen sobre el particular, en quant, si 

és preferible enterrar d'un cop una bona 
massa d'adobs o bé, si és millor fer-ne la 

distribució no d'una sola vegada, o sia en 

un any, sinó amb vàries vegade i en dife

rents anys. 
Les opinions difereixen en quant a aquest 

particular i s'adueixcn arguments molt e ti

mables en un o altre entit. No podent invo

car una autoritat que no tenim per a donar 

sentència en aquest plet, no ens queda altre 

camí que orientar-nos amb aquelles persona· 

litats reconegudes per tothom com a mestres 

en aqÚestes.matèries. Una d'elles, conside

rada en tot el món com de les més valuoses, 

el mestre Ravaz, de l'Escola Vitícola de 

Montpellier, contestant a una consulta d'a

questa naturalesa, manifestava el que trans

crivim seguidament: 
e o pot dubtar-se de cap manera, que !e 

adobades massives són millor que les ado

bades anuals. Les primeres deixen establert 

un medi ric de molta durada, de tal ma

nera que, passi el que passi, les arrels dels 

ceps sempre estan en contacte amb el. 

elements nutritius que han estat enterrats. 
o succeeix el mateix amb les aportacions 

anuals d'adobs, que no sempre i segons el 
temps i les èpoques d'enterrar-los, deixen 

d'ocupar la superfície on es troben le arrels. 
Això passa amb les al de pota a que 

per ésser solubles, s'infiltren i penetren amb 
facilitat fins a les ca pes pro f un des de les terres 
i que quasi totes queden a disposició del sis

tema radicular; és per aquest motiu que s'ex. 
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plica que lc aportacions potàssiques copio
ses, facin sentir-se durant moll temps, uns 
cinc anys i fin s més. 
Tamb~ és així mateix veritat pel que a 

l'àcid fosfòric ateny, fins en els casos del su
perfosfat, que és el més soluble. 

S'infiltra diffcilment a la terra i arriba 
molt poc a poc al lloc on s'hi troben les 
arrels; queda a la superfície, on aquestes no 
s'hi troben i on són malmeses per l'arada, Ics 
aixades i les demés eines de treball. 

Són aquests motius per els quals hem d'a
consellar que els adobs a base d'àcid fosfòric 
es colguin sempre ben profunds, podent-se 
fer obrint al peu dels ceps claveguerons on 
les arrels tendeixin a desenvolupar-s'hi, i 
d'on podran penetrar a la terra per les es
cletxes circulars que sempre hi ha entre la 
soca del cep i la terra que l'envolta. 

Les aportacions massives, són igualment 
preferibles quan es tracta d'adobs orgànics 
pesants; fems, escombraries, brises, etc. 

En canvi, poden ésser menys necessaris, 
tractant-se d'adobs de transformació ràpida: 
sane, raspadures de banya, residus de Ha
n s, e tc . que prenen desseguida la forma 
nítrica; la qual essent molt soluble pot ésser 
escampada, no del tot, però sí en el subsòl, 
on no hi arriben gaire les arrels i fins poden 
ésser arrossegades per les aigües. 

Solament els nitrats i fins les sals amonia
cals, que desseguida queden transformades 
en nitrats, pot ésser convenient fer-ne distri
bucions anyals, que per tractar-se de solu
cions massa fortes, poden perjudicar les ar
rels tendres i fins les plantes. Alguns exem
ples en tenim que ens posen a la vista la rea
litat d'aquest perill. 

Dc tot això s'en dedueix que tractant-se 
d'adobs rics, orgànics o químics, el millor 

s m pre és aplicar-los a dosis no molt fortes, 
les apropiades a 2 anys, per exemple, en lloc 
de les que correspondrien aplicar per una 
durada de 5 a 6 anys. Els nitrats, no convé 
colgar-los a la tardor sinó més endavant, 
al febrer sobretot; al març, ja pot no ésser 
tan convenient, almenys en les regions de 
clima massa sec•. 

I amb aquesta lliçó de l'eminent mestre, 
posem terme a aquestes nores que ens han 
portat a dedicar unes _ratlles a les feines de 
l'hivern a la vinya, per si poden contribuir, 
de _practicar-les, amb el millor profit dels 
ceps i sobretot dels que els cuiden. 

RAFAEL MIR I DE As 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

La 
. , 

traCCIO 

En formar el pla d'explotació d'una finca, 
és d'una gran importància estudiar quina 
mena de tracció és la més convenient adop
tar. Si l'animal, la mecànica o la mixta. 

No és possible donar regles generals per 
aquesta elecció. Que sigui un o altre sistema 
el més canvenient, depèn de les condicions 
especiàls de la finca. 

El principi de posar-se al mercat els trac

tors, els fab;icants emprengueren una gran 
propaganda i sostenien que els tractors ha
vien vingut per a substituir la tracció ani
mal. Coincidint amb una poca de prosperi
tat en l'agricultura, que feia que abundés el 

diner en el camp, molts agricultors sense el 
degut estudi substituiren del tot la tracció 
animal per la mecànica, i entre ells molts es 
convenceren aviat de l'error comès, amb les 
pèrdues consegüents i el trist espectacle de 
molts tractors abandonats en les finque1? a Ja 
pila del ferro vell. Doncs si en moltes finques 
és convénient la tracció mecànica, en altres 
és perjudicial i l'agricultor ha d'estudiar els 
beneficis que l'hi reporta d'aplicar una i al
tra, ja que totes tenen els seus avantatges i 
els seus inconvenients i depèn de la indole de 
la finca en poder aprofitar les conveni~ncies 
i no sofrir els perjudicis de cada sistema. 

La tracció mecànica té l'avantatge, si es 
necessita, de treballar les 24 hores del dia, el 
qual és molt convenient quan el temps ha 
ajornat els treballs del camp i s'ha de sem
brar abans que passi l'època apropiada per 
això i que quan no està treballant al camp 
serveix per a la producció de força que per 
tants usos es necessita a la finca . 

Un dels seus més grans inconvenients és 
el preu d<rcost, que fa necessari despendre 
una gran quantitat en un sol instrument. En 
finques que solament poden utilitzar un 

tractor, hi ha el perill qu~ una descomposi
ció en ell o la ruptura d'una peça l'inutilitzi 
per molts dies i tal volta en l'època que els 
seus serveis són més necessaris. El combus
tible s'ha de comprar i és quelcom car en 
moltes localitats. Per al seu maneig és neces
sari personal adequat, més car i més difícil 
de trobar que el que treballa al camp i que 
no pot ésser tractat igualment que aquest i 
això produeix ademés de les despeses, mòlta 

important d'adobs el valor dels quals dismi
nueix el cost de la seva alimentació. Em
prant eugues, com que el treball a la finca 
és regular i no molt pesat, poden fer-se criar 

i el valor dels poltres afegit al de l'adob, fan 
nul el cost de l'alimentació. 

La tracció animal té l'inconvenient que no 
es pot forçar el seu treball i els dies perduts 
per mal temps no poden ésser :r:ecuperats 
amb hores extraordinàries en altre dies que 

fa bo. 
La tracció mixta que és la més convenient, 

solament es pot emprar amb avantatges en 
finques l'extensió de les quals ho permeti. 

Sense que tinguem la pretensió que el nos
tre criteri sigui el més encertat, opinem que 
per a les finques petites, de qualsevol classe, 

la tracció més convenient és l'animal. Per a 
finques d'una extensió mitjana ens sembla 
més convenient la tracció mecànica per a
quelles dedicades a un s0l cultiu i la tracció 
animal per les dedicades a varis cultius. I 
per a les finques grans opinem que és millor 
Út tracció mecànica per a les d'un s.ol cultiu 
i la mixta per a les que es dediquen a varis. 

. La nostra finca consta de 60 hectàrees, totes 
de regadiu. La dedicàvem a la cria i recria 
de bestiar boví i a la recria de bestiar porquí. 
Cultivàvem solament aliments per al bestiar i 
el personal o sigui, blat, civada, alfals, ber

sim, moresc i prats. 
El nostre sistema de tracció era sols animal 

i consistia en 10 eugues. Les fèiem criar por
tant-les a cobrir a la pròxima remunta, els 

serveis de la q1,1al són gratuïts. 
Tenim a la nostra finca, una línia elèctrica 

que ens serveix llum i força . La força sola
ment l'emprem per a moure les bombes per 
a l'elevació d'aigua a la nostra casa-torre i 
quadres i per a extreure-la d'un pou per a 
regar. 

No teníem batedora. El blat el batíem en una 
finca que en tenien una i que batia per altres 
ademés . La civada la batíem amb les nosh·es 
eugues. La farina de blat i de moresc la 
fèiem fer per un molí de Út localitat. · 

AuGUST SOLER I MONÉS 

~entències agrícoles 
Una vegada no forma un costum, però 

molèstia. 'tots els costums comencen per una vegada. 

La tracció animal té l'avantatge d'adap-
tar-se millor a tots els treballs del camp. De El dropo i el jugador, l'embriac i el mal 

compondre's de vàries unitats, el qua~ allu- pagès, són animals d'un valor tan migrat, 
nya el perill que aquest falli per complet. que no valen res. 
Que per a la seva alimentació sols es neces-
siten productes qu·e poden collir-se a la ma- Vendre la palla és vendre els fems i qui 

teixa finca i r¡ue produeixen una qúantitat e;; yep els fems b1,1ida el graner, 



ÀGRICULTURA I RAMADÈRÍA 

Lés cabres de llet 
I pessetes, resultarà que la feina que exigeix 

Havent comprat unes finques rústiques un el cuidar el bestiar ja valdrà molt més del 

individu que coneixia molt poc el conreu de que puguin valdre els adobs. 

la terra, però que tenia una extraordinària 
afició a l'agricultura, va tenir l'encert de vo
ler prendre uns consells d'~n expert, el qual 
va contestar a les preguntes de la manera 
que breument anem a referir. 

• Una de les teves primeres precaucions i 
de tot agricultor que sàpiga cuidar amb en
cert els seus in~eressos, ha d'ésser el fo
ment de la ramaderia ben cuidada• .. . I des
prés?-va preguntar el consultant. El consul
tat va rumiar breu instants i contestà resol
tament: •Després ... la ramaderia ... encara 
que sigui mal cuidada, perquè la ramaderia 
tant si es cuida bé, com si no és possible 
prodigar-li totes les atencions que mereix, 
sempre deixa beneficis, encara que com és 
molt natural tan sols per la consideració 
que les bèsties també són de carn i ossos, i 
per afegidura, com que els beneficis són nota
blement augmentats, és cent vegades prefe
rible fomentar la ramaderia en el sentit de 

tractar-la acuradament~ . 

¡ !Això vol dir que la ramaderia és inclispen-

Lot de cabres murcianes, adaptade_ a la regió 
catalana 

sable en agricultura, entre altres poderoses 
raons, perquè mitjançant aquest gran au
xiliar s'obtenen abundoses quantitats d'a
dobs orgànies que constituixen un del pri
mers elements per a la fertilització de les 
terres. Però convé tenir molt compte i expe
rimentar, per a decidir 'la mena de bestiar 
que convé explotar en cada cas particular. 

Es una deplorable equivocació cuidar bès
ties amb la única finalitat d'obtenir-ne 
adobs i res més que adobs, com per de grà
cia encara hi ha ~olts agricullors que així 
ho fan. Aquests que sóu tan poc exigents, 
solen dir que ja estan contents solament que 
no hi perdin i els hi surtin francs els adob . 

Mal negoci faran els que pensen d'aquesta 
manera, perquè si no es preocupen d'ex
plotar una mena de bestiar que a més 
dels adobs els hi deixi un benefici líquid en 

Notable exemplar de raça granadina 
d'estabulació 

Algú dirà que si no tinguessin aquesta 
ocupació no podrien emprar el temps en res 
més, ja que cuiden el bestiar a estones per
dudes. Això és una equivocació, perquè en 
una casa de pagès sempre n'hi ha de feina, 
i per tothom. D'altra part, és convenient 
que rendeixi un bon negoci cada un dels 
caps de bestiar, sinó, el elia que en tin
guem de malalts o se'ns en mori algun, 
¿amb què pagarem? ¿Es que tenim de resig
nar-nos pensant que la fatalitat ens perse
gueix? De cap manera. 

Tenim de preocupar-nos d'obtenir bene
ücis , per tal de poder-ne destinar una bo
na part a la pràctica de regles higièniques 
que ens condueixin en tot el possible a pre
servar els nostres animals de les malalties 

Raça murciana, notable exemplar de quatre mugron 

/ 

que tantes vegades per desgràcia compro-
meten les explotacions ramaderes, procu
rant que no tingui cap e[C'Clivital aquell 
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adagi català que diu: Cabal de saug, cabal 
de fang. 

Hem pogut veure i tocar algunes explota
cions ramaderes que llurs propietaris ja 
l'han tingut l'encert de saber-les triar, puix 
difícilment n'haurien trobat una altra de tan 
a posta per a les condicions de la comarca on 
radiquen, però alguns de ben poca cosa més 
s'han preocupat. Ens referim a les cabres de 
llet i de pastura. ro parlem de les cabres 
de llet encorralades. perquè sempre hem 
estat enemics de parlar d'un afer del qual 
no n'hagim experimental pràcticament els 
resultats. Molts dels ramaders que a a
questes espècies es dediquen, saben cuidar
les bé i n'obtenen bons beneficis, però altres, 
pensant que ja saben campar-sc-la no se'n 
preocupen tant i els beneficis són molt re
duïts. 

S'ha de tenir en compte que les cabres de 
pastura no sempre troben menjar abundant 
i moltes vegades ni tan sols el suficient per a 
satisfer les seves necessitats. Per tant, durant 
els mesos de fortes calors, quan quasi tot el 
menjar el troben sec i durant dos o tres 'me
sos de la hivernada, hem de preocupar-nos 
de què quan arribin al corral trobin les men
jadores ben proveïdes. 

o més que en casos molt excepcionals pol 
donar-se gra a les cabres de pastura, perquè 

l'economia ens diu que les pessetes que s'han 

Lot de raça malaguenya 

de~gastar donen més rendiment emprades 
en la compra de farratges que puguin om
plir bé la panxa, com vulgarment es diu; 100 
quilos de guixes, favons o faves, per exemple, 
aviat estan acabats i les cabres·sempre en 
demanen més. Les mateixes pessetes em
prades en la compra d'alfals, trepadella, fu
lla d'olivera, palla de mongetes i altres lle
gums, sempre donen molt més bon resultat. 
¿Serà perquè les cabres en tenir de cami
nar molt, gasten en energies les substàn
cies as im!lades del gra més que per a la 
producció de llet? No ho sabem. 

El que sí sabem, perquè l'experiència ens 
ho ha demostrat, que si havíem de donar 
gra a les cabre de pastura, aviat hauríem 
de plegar, perquè el porc se ns tomaria tru-
ja o faríem el negoci d'Eu Robtrl.... Don< s 
hem de tenir present que els farratges que 
recomanem, moltes ycgades podem produir-
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los a la mateixa tinca, si no en la seva tota

litat en grans proporcions, sembrant veces i 
trepadelle al secà, i alfalsos i bersim al re

gad iu . quests darrers també són indicats 
per a conrear-los a l secà quan es pug ui dis

po ar d terres fondes i fre cals i escollint 
vari tat de llavor apropiades. Si Ja terra és 

molt secanera val més sembrar veces a la 
tardor per a segar-les a la primavera, quan 
estan florides. o convé de cap manera re

tardar la sega fins que estan a mig granar 

com fan a lg uns, perquè en aquest cas, les 
cabres 'entretenen a triar el gra i com que 
babegen els troncs i la fulla, un cop s'han 

menjat tol el gra, rebutgen quasi tot el de

més, esperant que se'ls omplin les menjada· 

res de nou. 
Es dóna molt ovint el cas, que perquè 

una cabra s'ha escoixat, perquè ha de cabri

dar m91L aviat i va molt feixuga, perquè ha 
cabridat de poc o per qualsevol altre pode
rós motiu, és convenient deixar-la al corral 

uns quants dics . aturalment, s li té de do
nar menjar, però sempre prenent la precau

ció de què quan arribin les altres, ja se l'ha

g i acabat perquè si s'adonen que aquella 
o aquelles mengen i per a elles no n'hi ha, 
reben una marejada que les perjudica con-

s iderablement. 
Sempre que sigui convenient donar men

jar a una cabra mentre les altres estan al 

corral, no n'hi ha prou de separar-la posant

la al corral del costat; ha d'ésser en un de
partament ben allunyat, i tenint en compte 
el greu que sap a les demés, si no hi ha altre 
recurs, encara que sigui al menjador de la 

masia. A qualsevol lloc, mentre no sigui 

prop de les altres, doncs si en senten una 
que rosega, no paren mai de neguitejar-se, 

ultra el preuat temps que perden de no po
der remug~r, funció que els hi és indispensa
ble i requereix tranquillitat absoluta. 

Els ramaders que tenen cabres encorrala
des generalment, amb molt poques excep

cions, les compren ja crescudes i en estat 

d'immediata producció, però els que les te
nim de pastura, generalment també i amb 

molt poques excepcions, guardem segalles 

del mateix ramat. Aquestes segalles quan 
són petites és del tot convenient que puguin 

mamar abundosament, però només fins que 
hagin complert tres mesos, perquè més en

llà d'aquesta edat es cuiden només que de 

mamar amb greu perjudici a la mare, perquè 

l'exploten i rebreguen considerablement, i 

amb greu dany per a la filla, que amb la go

lafreria de la llet, no poden aprofitar el 
temps per a menjar, i amb la llet per si sola 

o poca cosa més, no n'hi ha prou per a satis

fer llurs necessitats de creixença. 
La major part d'aquestes mal avesades 

segalles, no poden desenrotllar-se com cleu

ríen o creixen extremadament raquítiques. 

AGRÍCUL TURA I RAMADER tA 

D'altra banda, s'han donat molts casos que 
la mare ha arribat a escanyolir-s::: tant i 
tant, que no ha pogut resis~ir i ho ha pagat 

amb la mort. Quan va més bé , una i altra 
viuen una vida molt pobre, puix que quan 

el ramat és a la pastura, si la filla està dis

treta, la qual cosa ben poc sol esdevenir, 

aleshores és la mare que crida per a donar 
a la filla i d'aquesta manera van perdent el 

temps en perjudici de totes dues, ja que ni 

l'una ni l'altra no es recorden gaire de menjar. 

Les cabres acostumades a la pastura són 
resistents i cuidant-les malament, produei

xen beneficis encara que amb escassedat, 
però convé repetir que també són sensibles i 

que cuidant-les amb i:ÇJ.terès no queda reduï

da la seva producció als adobs orgànics so

lament, sinó que amo un bon rendiment 
de llet i els cabrits que sempre es paguen 

a bon preu, es podem obtenir remarcables 
beneficis. 

NTON TORRESCASANA 

Ur1es cot1sideracions sobre l'at"ebrat 
Conreadors empedreïts, de plantes cadu

ques. Perquè us mostreu tan indiferents per 

als conreus de llarga vida? ¿Perquè no po
deu fer igual que altres agricultors que sen

se abandonar en absolut els conreus que han 
après de llurs avantpassats, es dediquen a 

les plantacions d'arbres i arbustos amb els 
quals han millorat considerablement llur si

tuació econòmica? Us recomanem encarida

ment que us prengueu la molèstia de llegir
nos, que si els nostres modestos articles no 

tenen cap mèrit literari, tenim la seguretat 
que amb més o menys traça tindran la vir

tut de recordar-vos fets que vosaltres ma
teixos haureu pogut observar i amb aquesta 
recordança que procurarem fer reviure en 

vosaltres, confiem sincerament portar-vos a 

la convicció de la necessitat d'interessar-vos 

per un afer que en algunes comarques cata
lanes està un bon xic de baixa, mentre que 
en altres els ha fet rics. · 

Una plantació d'arbres és la formació d'un 

capital mitjançant l'aportació de petites 
quantitats, les quals produeixen un remar
cable interès compost que fa créixer el capi

tal en proporcions incalculables. Podem fer 
aquesta afirmació sense por d'equivocar-nos, 

perquè a més dels treballs que nosaltres 
practiquem en la vegetació: tenim el vall!ós 
avantatge que també treballen a favor seu i 
per tant en favor nostre els agents atmos

fèrics, obeint ordenadament les lleis de la na

turalesa sàviament dirigida i ordenada per 
l'omnipotència de ·Déu. Per tant, obtenim 

completament de franc tota la favorable ac

ció del sol, de l'aire, de la pluja i demés i=le

ments de l'atmosfera, exercida damunt la 
vegetació, acció que augmenta la seva eficà

cia a mesura de les nostres activitats en les 
operacions de conreu. Cal tenir ben present 
que en molts casos si la terra no és extre
madament pobra podem rescabalar-nos una 

bona part per no dir tota,•de les despeses que 

ocasiona una plantació d'arbres abans que 
aquests arribin a l'estat de producció. 

Perseguint aquesta finalitat, és necessari 

adoptar el següent procediment: Quan els 
arbres són petits podem aprofitar els espais 

d'entremig per a conrear-hi qualsevol varie

tat de plantes de les que tenen una vegetació 
curta. Però, ací, és necessari remarcar una 
observació que conceptuem interessantíssi
ma i que per tant, convé tenir-la en compte 

molt acuradament. Com que el més interes

sant i convenient és que els arbres adquirei
xin un ràpid i normal desenvolupament, no 

convé de cap manera que dlrreli cap llei de 
vegetació a la distància d'un metre al voltant 

de cada soca dels arbres novells, perquè 
quan són petits convé que no tinguin cap 
destorb ni xuclad.or, per tal que puguin créi

xer ufanosos i amb vigoria, altrament es 

ressentirien considerablement dels efectes 
de la trasplantació. En aquest cas els que no 

moren, menen una vida molt raquítica i 

l'agricultor es cansa d'esperar que arribi el 
moment desitjat de la fructificació. D'altra 

banda, són més poc resistents als atacs dels 
nombrosos flagells que delmen la vegeta

ció. 
Si amb la plantació d'arbres i arbustos 

ens anem formant com ja hem dit, un capi
tal que va creixent en proporcions insospita
des, en canvi amb el conreu de plantes ca
duques tenim de despendre'ns tots els anys 

o en períodes més curts segons ' la varietat, 
d'un capital que massa sovint no està al nos
tre abast. Aquest capital quan no merma, 

no sempre en podem cobrar els interessos, 
perquè les collites no han estat prou abun

dants, de vegades per causa del gran nom
bre d'enemics que ataquen les plantes i 

altres per inclemències del temps o per 

manca d'·humitats necessàries a una normal 
i regular vegetació. 

Els arbres i arbustos el contrari, si bé és 

veritat que també han de sofrir malalties, 
tenen l'apreciable avantatge que no necessi
ten tanta aigua per a créixer i fructificar i 

per tan són considerablement més resistents 



a tes escassetats d'aigua de regadiu o de 

pluja. 
Per altra part, també hem de tenir molt en 

compte que el capital mòbil necessari a una 

explotació dedicada al conreu de plantes que 

s'hagin de reproduir periòdicament, és con

siderablement més crescut que el que es ne

cessita per al conreu d'arbres i arbustos. Les 

llavors, si no volem que degenerin, amb la 

desagradable merma de collita, és altament 

convenient renovar-les de tant en tant i se

gons quines, cada un o dos anys; els adobs, 

per tal d'aconseguir remuneradores collites, 

han d'ésser encertadament combinats, els 

orgànics amb els químics i les treballades 

preparatòries encareixen tot plegat, de tal 

manera, les despeses d'aquests conreus, que 

si l'agricultor no sap prendre amb interès i 

energia l'anotar detalladament totes les des

peses ocasionades per cada una de les varie

tats de conreu a les quals es dedica i la pro

ducció que n'obté, àdhuc podríem dir que al

gunes vegades es trobarà amb la.desagrada

ble sorpresa que el capital se li tornarà petit, 

sense saber d'on prové la merma. 

Quan per dificultats econòmiques no és 

possible procedir a una racional fertilització 

o aquesta ha d'ésser esquifida, la collita és 

molt migrada i els guanys insignificants,. 

quan no es produeixen pèrdues. 

En els arbres i arbustos aquests inconve

nients no hi són o no tenen tanta importàn

cia, puix solament que l'agricultor tingui cu: 

ra en saber escollir les espècies -i varietats 

adequades a la naturalesa del terreny, qua i 

sempre s'obtenen beneficis, sense descuidar, 

però, les atencion necessàries a un conreu 

normal encara que no sigui intensiu. Si per 

afegidura practiquem el conreu amb tota la 

perfecció possible dintre dels límits que 

l'economia permet, si practiquem una abun

dosa i racional fertilització sense descuidar 

ni un sol dels tractaments necessaris per a 

combatre els enemics de la vegetació, els 

beneficis són de moita importància o almenys 

sempre tenim grans probabilitats d'aconse

guir un èxit ben falaguer. 

Nosaltres tenim un ametllerar en el qual 

hi ha 160 arbres. Quan havien transcorregut 

5 anys des de la sembra de les ametlles ens 

havia ocasionat le~ següents despeses: 

Obrir els clots . . . . . 100 pessetes 

Llaurades . . . . . . . . 220 • 

Fems, brossa i treballs . . 780 

Tutors, empelts i esporgar 229 

Adobs químics . . . . . . 95 

Tractaments contra èl pug~ ........ _.?.?._··········--···-·· 
TOTAL. ..... 1..+99 pessetes 

L'interès del capital valor de la terra o 

arrendament si no fos de la nostra propietat 

i l'interès i amortització del capital que a

questes despeses signifiquen d'ençà que và

rem començar, quedava sobradament pagat 
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amb el valor de les collites de les llegumino

ses segades en verd que en la mateixa terra 

vàrem sembrar, durant aquests cinc anys. 

Per no entretenir-nos en anar detallant les 

despeses i la producció durant tots aquests 

anys o sigui d'ençà que aquests ametllers te

nien cinc anys fins ara que en tenen setze, 

resumirem dient que la producció ha estat 

més que suficient per a cobrir amb escreix 

totes les despeses de conreu, interès i amor

tització del capital de plantació i conreu, i 

l'interès del capital terra. Anotades aques

tes consideracions que han estat tretes es

crupulosament de la realitat, podem pren

dre per base que aquest ametllerar ens cos

tarà cada any d'ací en endavant, les despe

ses que segueixen: 

Interès del capital terra 

Interès i amortització del 
100'00 pessetes 

capital plantació . , . . . 98'25 

Adobs . . . . . . . . . . . 150'00 

Conreus i tractaments con-

tra els flagells . .. ..... }~.'.~~---··· ·············· 
TOT AL . . . . 528'25 pessetes 

No anotem despeses de poda, per abreviar 

i perquè la llenya paga sobradament tots els 

jornals que s'hi han d'esmerçar. 

Anem ara a parlar dels ingressos .. La co

llita més important que aquests ametllers 

han produït ha estat de 44 quarteres d'amet

lles, que venudes al preu de :33 pessetes la 

quartera importen la quantitat de 1.452 pes

setes. Tenim doncs que, d'ací en endavant, 

si no ve cap enemic dels arbres avui desco

negut, que arribés a matar-los, podem comp

tar amb un benefici líquid de més de 400 

pessetes. No hi podem posar la resta de les 

924 pessetes perquè hem de tenir en compte 

que les glaçades fan mal alguns anys, si bé 

però cal constatar que encara no hem vist 

cap any que la collita hagi estat anul:lada en 

absolut en el nostre terme municipal, i l'any 

que ha estat més intensa la glaçada, ha dei

xat ametlles per a pagar les despeses de 

conreu. No hem volgut anotar les despeses 

de recol:lecció, perquè a posta ja hem comp

tat el preu de venda inferior al que ordinà· 

riament es cotitza en el mercat, amb la in

tenció que la diferència cobreixi les despe

ses a què ens referim, ja que com és sabut 

la importància de la collita comporta les 

despeses que ocasiona la seva recoi:lecció. 

o cal pas que ningú s'arrisqui a pensar 

que pequem d'un optimisme exagerat al 

comptar amb una producció com la que dei

xem fixada, doncs s'ha de tenir present que 

d'ara endavant els ametllers creixeran en

cara molt més. Quan la seva brancada s'ha

gi desenvolupat, encara poden créixer el do

ble i més, no solament podrem comptar amb 

aquesta producció, sinó que podrem comp· 

tar-la encara molt més important, puix que 

a més està ben comprovat que els ametllers 

vells trebailen amb mês in tensi tal i constàn

cia que els joves. 

I essent la producció considerablement 

augmentada, la qual cosa, més que proba

ble, és segura com ens ho demostren els 

exemplars vells que hi ha en aquesta i altres 

comarques, podrem segurament suplir les 

mermes de preus que poguessin venir i al

tres contrarietats imprevistes, les quals hau

rien de tenir una importància fantàstica per 

a què ens veiéssim obligats a reconèixer que 

aquest conreu deixés de donat satisfactoris 

beneficis. 
JoAN VALLÉS I ESTRUCH 

L'escarabat de la patata 
en els camps de França 

S'ha d'evitar sigui com sigui, l'entrada 

d'aquest escarabat a Espanya. La presència 

d'aquesta plaga, seria la ruïna del cultiu i la 

pèrdua de les nostres sembres. 

La Dorífora o escarabat del Colorada (Lep

tinotarsa decemlineata) és de color groc amb 

ratlles negres; el~ cucs són rogencs amb pics 

negres. Uns i altres es mengen completa

ment la fulla de la patatera i destrueixen les 

plantacions. 
Aquesta plaga-que procedeix d'Amèrica 

com la filoxera- va entrar a França durant 

la guerra en la regió de Burdeus. o fa pas 

molt que s'ha denunciat la seva presència en 

el departament fronterer dels Alts Pirineus . 

El nostre Govern ha près les mesures que 

són a la seva mà per evitar l'entrada al nos

tre país d'aquesta terrible plaga. Nosaltres 

l'any passat, ja denunciàrem el perill i es 

prohibiren les importacions de tots aquells 

països que tenen plantacions atacades de 

l'escarabat roig. 
Cal ajudar, però a les precaucions que té 

adoptades el nostre Govern. El descuit de 

qualsevol pagès, podria ocasionar la ruïna 

de tots els conreadors de patates. 

Si l'escarbat roig arriba als nostres camps, 

és un deure patriòtic denunciar immediata

ment la seva presència. 
Un petit focus pot destruir-se amb mesu

res enèrgiques, aplicades sense pèrdua de 

temps. Una volta estesa la plaga, seria im

possible exterminar-la per complet. 

Si en un camp de patates s'hi observa algu

na cuca o escarabat de les caracterfstiq u es 

que hem anomenat, cal avisar desseguida el 

Sindicat o la Federació, o directament el 

Servei Agronòmic. 
El Ministeri d'Agricultura, facilitarà tots 

els auxilis necessaris per a combatre la 

plaga. 
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Una <e Bonifica>> 
Abans d'entrar en matèria ens cal dir el 

significat de la paraula italiana Boniji'ca que 
no és altra que el de mit/ora. Sistematitzem 
o plantem un bosc i farem una bonifica fo
restal; transformem una terra de secà en re
gadiu, o bé eixuguem un aiguamoll per a de
dicar-lo al cultiu i farem una bonifica hidràu· 
lica; sanegem un terreny pantanós higienit
zant-lo i farem una bonifica higiènica; fem 
finalment tot això plegat i haurem fet una 
Bonifica integral. 

A Itàlia són molt abundants els terrenys 
pantanosos i insalubles, plens d'aiguamoll 
i garrigues i quasi inh abitables a causa del 
desenrotllament de la malària o febres palú
diques, prou i massa conegude de molta 
gen t. ja segles enrera i recentment el segle 
passat, s'havia intentat sanejar i aprofitar 
agrfcolament gran part d'aquests terrenys, 
però, sigui la manca de mitjans econòmics, 
sigui la deficiència dels mitjans tè.cnics. d'al
tres causes isolades i juntes, havien fet fra
cassar sempre aquestes empreses. 

A l'assistir al tercer Congrés de la Vinya i 
del Vi celebrat recentment a Roma ens va és
ser oferta una excursió a una de les bonifi
ques del camp romà, la de Macarese, que 
realment meravella, per la magnitud, l'or
dre, la ciència i la gràcia amb què està 
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integral model 
més alegrement moderna que pugui existir. 

No tenim pas Ja pretenció que ell ec tor es fa
ci càrrec en l'entrellat de la nostra deslloriga-

lant. La finca Maca rese tal com ha quedat de
limitada, té una extensió de prop de cinc mil 
hectàrees en les quals fa sis anys hi vivia 
miserablement una població de 50 pastors 
vigilant ramades de brúfols que pasturaven, 
especialment a l'estiu, pels llocs que deixa
ven lliures els aiguamolls que durant l'hi
vern invadien una gran part de la terra. Vi-

~----- - - ---- ---------

Les primitives cabanes de pastors de 1\Iacarese, a l'any~ 1925 

da prosa de la magnitud de l'empresa, ni de la vien en barraques de parets de fang i teula
gràcia amb que és feta. La primera l'ex- da d'herba i el terreny era verament petit i 
pressen prou les dades estadistiques que pre- esquifit i tot ell assolat per les febres que 

agafaven invariablement gairebé tots els 
habitants d'aquesta trista comarca. La re· 
partició del terrey fa sis anys era així: 

Hectàrees 

Terrenys de pastura eixuts. 1.630 
Terrenys d'aiguamolls . 1.329 
Aiguamolls permanents 39-1. 
Boscos i dunes . . . . . 510 
Bosc amb aiguamolls . . 585 
Terrenys de sembradura. 272 
Sòl incultivat. . . . . . . 16 

Produïa escassament una renda bruta de 
200 lires per hectàrea i tot plegat era més 
que res, un vedat de caça. El repartiment de 
la terra un cop acabada la bouifica és com 
segueix: 

Hectàrees 

Terrenys de regadiu en rota_ció. 3.320 
Terrenys sembradura en rotació. 2-1.7 
Horts i fruiterars de regadiu: 42 
ViBya. . . . . . . . . 900 
Boscos i dunes . . . . 120 

Damunt les runes s'hi aixequen vivendes modernes, escoles, vaqueries, galliners, corts, centrals 
elèctriques, cellers, magatzems de dipósit i sitges immenses, com la que mostra el present gravat 

Pastures permanents . 
. Espais incultivats, camins i ca-

60 

feta. Fa l'efecte d'un tros de selva brasile
nya de la pitjor qualitat que hom pugui ima
ginar transformada en cinc anys en l'explo
tació agrícola més pràctica, més científica i 

nero de la memòria c;le la societat empresària 
i la segona li haurà de posar el lector, tot pen
sant que no es pot fer res de més científic, 
pràctic, senzill i agradable agrícolament par-

serius. . . . . . . . . . . . . 86 ..................... 
Total . . . . . . . 4.77_5 

Aquestes xifres comparades ja són de per 
si prou eloqüents per a donar una idea de la 
gran trasmudança efectuada . Per a aconse-



gulr e1 total sane)ament del terreny, la ni
vellació, la irrigació de gran part del mateix 
fins a deixar-lo a punt de produir, s'han tin
gut de fer les obres següents: 

389 quilòmetres de canals per a l'escorri
ment d'aigües entre principals, secundaris i 
terciaris; 54 canals per l'aigua de regadiu; 
80 quilòmetres de carretera afermada; 119 
obres de fàbrica entre ponts, conductes sub
terranis, instal:lacions potentíssimes de bom
bes per a l'extracció de les aigües d'escorri
ment dels terrenys més baixos que el mar i 
a ltres instal:lacions per a l'elevació d'aigües 
per a la irrigació de la finca. 

El pressupost de tot això és de 65.000.000 
de lire?, de les quals el 87'50 per cent ho 
aporta l'Estat i la Província ae Roma, el 
qual queda justificat per ésser en la seva 
gran majoria obres de sanejament que con
tribueixen en gran manera a la salubritat de 
tot el país. 

Segons es desprèn del repartiment de cul
tius exposat en bases de l'explotació agríco
la, són el bestiar de llet, els cereals, el vi i la 
ramaderia. Al final do
narem les xifres de 
producció total una vol
ta acabada la bonifica, 
tenint en compte que 

. les xifres parcials obtin
gudes fins ara han estat 
ultrapassades. 

Per als efectes del 
cultiu i de l'agrupament 
dels habitants s'ha cons-
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renques i per extensions d'antiga estepa poc o 
molt sorrenca també que tenia una vegetació 
molt magre i sembrada de petits aigúamolls 
i que era difícil de destinar a altre explota
ció agrícola remuneradora. Solament la vi
nya .podrà colonitzar i valoritzar en el mà
xim grau possible aquesta part de terrenys. 
Avui, doncs, la par_t més dolenta de la finca, 
salvant naturalment, els petits claps impos
sibles a tot cultiu, fonñen un esplèndit vi
nyat on s'hi cullen els més triats raïms de 
les varietats de taula, com el moscatell de 
Terracina, Pansa primerenca, Reina, Tur
ca, Salamanna, etc., i ·els raïms per a vi a ba
se principalment del Carignano, Montepul
ciano, Cesanese i Malvasia de candi per als 

11 

fres totals que es pteveuen i que van en les 
notes que donem a l'acabament. 

L'objecte final de la Societat de la Bonifi
ca Macarese quan tots _els treballs previstos 
estiguin acomplerts i tots els terrenys en 
plena pr?ducció, és posar-ho en venda per 
lots d'una extensió racional i tot s'ha calcu
lat per a arribar a aquest fi. 

Cada centre dels que hem descrit i que 
comprenen una extensió apro¿¡:imada de 60 
hectàrees amb els anexes pertinents i ade
quats formarà un lot, podent-se fer lots més 
petits en altres condicions. 

Les vinyes podran ésser fraccionades en 
lots molt més petits. Els centres industrials 
(lleteries, molí, etc.), seguiran utilitzant-se 

plenament en forma 
de consorci entre els 
nous i petits propieta
ris de la finca una vol
ta parceHada. El ce
ller, per exemple, pas
sarà a ésser el celler 
cooperatiu i natural

ment tots els vinyaters 

locals ti~dran un gran 
interès en portar - hi 
llurs ·productes per a 
ésser treballats i ve
nuts cooperativament. 

E.levadors de farratges i palles de la Macarese Ja actualment en els 
centres industrials de 

vins corrents i del · la Macarese, s'està treballant per compte de 
Sauvignon, Semi- tercers, és a dir, de propietaris de finques 
llon, Traminer, veïnes i per tant serà molt fàcil en un segon 
Puiot, Riesling, període transformar aquestes finques i les 
Cabernet i Merlot que resultin de la parcel:lació, en finques 
per als vins de 
qualitat i, final
ment del Alcati
co, Malvasia i 
Moscatell per als 
vins de licor i aro
màtics. 

associades cooperativament. 

truït un poblet central 
on hi ha les oficines de 
1-' administració princi
pal, església, escola, ce
ller central, etc., amb 
vàries cases per als 
obrers. Ultra aquest po
blat s'han construït 63 
barris secundaris a ba
se d'unes 50 ó 60 hectà
rees de terreny cada 

Sitges per a farratges amb aparells trinxadors 
elevadors dels més moderns 

Tota aquesta 
~xtensió de vinya 
és plantada espes

sa, cosa no gaire freqüent a Itàlia, en gran 
part almenys. 

Creiem que els lectors s'hauran captingut 
perfectament de la importància econòmica, 
social i patriòtica d'aquesta obra que de fet 
és un eixamplament del territori amb la di
ferència que les adquisicions per guerra 
sempre són. en perjudici d'un altre i al preu 
de molts diners i moltes vides humanes, 
mentre que aquestes bonifiques no perju
diquen a ningú, ans tot el contrari i el cost 
a més d'ésser productiu, és esmerçat en 
treball i feina per a la mateixa gent de 
casa. 

. un, amb habitacions per 
als obrers, vaqueria per 84 caps entre vaques 
i quadres per als cavalls amb els anexes cor
responents, entre ells una sitja per els ce
reals. 

A part d'això existeix la central lletera 
que recull tota la llet produïda en la finca 
per a pasteuritzar-la, embotellar-la, etc., . 
fins a portar-la al consum i la fàbrica central 
de farina, panificació, etc., destinada a la 
moltura dels cereals que es pr~dueixen i 
també el celler central, d'una cabuda de 
65.000 hectolitres de vi, que és el celler de 
caire més modern, més pràctic, més senzill 
i més elegant que hem vist. 

A vinya s'hi ha destinat tota aquella part 
de la finca constituïda per pelites dunes sor-

Es remarcable en ramaderia el treball de 
selecció i estudi dels antics brúfols que exis
tien a la comarca i que després de molts es
tudis s'han tingut de suprimir per la poca 
quantitat de llet que rendien, substituint-los 
per vaques de raça suïssa i algunes holan
deses. 

També hi ha cria de cavalls, havent obtin
gut amb adequats creuaments un tipus de 
cavall macarese, de condiciofls -immillora
bles per al país. 

Ademés hi ha un establiment avícola que 
ara estava en període d'ampliació, però que 
tindrà una gran importància, atenent les xJ-

Res no pot fer més l'elogi d'aquesta bonifi
ca que el pensar que en un terreny on bi vi
vien malament i exposats a greus malalties 
50 persones; n'hi viuran, dintre de poc, de 
7.000 a 8.000 en excel:lents condicions. No és 
aquesta sola l'obra d'aquesta classe portada 
a cap a Itàlia; n'hi ha d'altres de semblants i 
de més extensió éncara, però hem descrit 
breument aquesta perquè de totes elles és 
potser la que s'ha fet mt>.s depressa, més bé i 
amb una cura tan especial, que hom no hi 
troba en estudiar-la, cap falla, ni cap detall 
que no hi sigui previst. 
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Unes quantes dades estadístiques acaba

ran de donar idea de la importància de l'o

bra e fectuada. 
Construccionsjetes.-63 masoveries o cen

tre productors de llet; 34 centres per a horts 

i vinya: 509 cases o edificis; 1.869 pisos habi

tables; G.337 estables per animals grossos; 
3-. 167 metres quadrats de magatzems i co

berts; 61.000 quinta rs mètrics de cabuda de 
s itges per farratges; 20.000 quintars mètrics 

de cabuda de sitges per cereals; 63 femers 
moderns; 9 fonts públiques; 190 corts per a 

porcs i galliners; tM forns; 4 centrals elèctri
ques; 3 quilòmetres de carreteres afer
macle ; 3 pous artesians amb dipòsits de 100 

metres quadrats; 40 quilòmetres de canye
ries per a aigua potable; 3.200.000 metres cú-

AG!llCULtURA I RAMAbgfltA 

bics de terra r emoguda per a l'anivellació 

dels terreys. 
Bestia?' de la finca. -3.780 vaques de llet 

establades; 126 braus; 1.850 caps de llet i 

d'engreix; 295 bous de treball; 430 cavalls de 

treball; 920 cavalls de cria; 567 porcs esta

blats; 15.000 gallines. 
Producció auual. - Producció bruta total, 

35 milions delires; blat i civada, 12.500quin

tars mètrics; blat de moresc, 10.000 quintars 
mètrics; remolatxa sucrera, 150.000 quintars . 

mètrics; llet, 36.000 litres diaris; bestiar de 
carn i cria, 6.500; poltres, 400; raïms de taula 

i vi, 100.000 quintars mètrics; gallines i po
llastres, 15.000; ous, 1.000.000. Tals són les xi· 
fres comprovades ja per la producció actual. 

FRANCESC SANT ACANA 

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

Folklore de 
EL RUC. UNS RUCS CLÀSSICS 

Ent re el folklore del ruc hi han peces tan 

delicioses com el que ha pervingut a la lite· 
ratura universal de la novel:la d'Apulei L 'a
se d'or. En substància aquesta rondalla, que 

fa una colla de cents anys que corre pel món, 

fa aixi: 
Una vegada un xicot es va llogar a casa 

d'unes dones, les quals durant el dia feien 

vida normal, però a la nit desapareixien de 

casa i la passaven fora. 
Se'n va atalaiar el xicot i va estar-ne intri

gat fins que va decidir esbrinar que és el 

que feien. 
Un dia havia treballat de valent durant la 

jornada i al vespre va fer l'adormit, amb la 
taleia, però, d'espiar com desapareixien de 

la casa. I es va quedar a la vora del foc . 
Va reparar que posaven tot de pots i po

tets amb unglients a les brases, però ell r es . 
Quan fou la seva hora, que degué ésser les 
dotze de la nit, l'hora de les bruixes, elles 

que s'unten per tot al damunt amb el que hi 

havia dins d'una o.Ueta i tan bon punt van 

quedar untades van desaparèixer per lacam

pana de la xemeneia. 
-Oh! quina mera~ella! -va dir-se el xicot, 

però ben lluny de donar-se per entès, per la 
qual cosa, quan les dones van haver fet les 

seves correries, van tornar, es van untar 
novament i tornaren a tenir la figura hu

mana. 
Va comprendre ben bé que les seves mes

tresses eren bruixes, però ho va dissimular 
a l'objecte d'anar· les espian t cada nit i àd

huc amb la idea d'assajar una volada pels 
aires, la qual cosa va entusiasmar-lo . 

Tal dit tal fet; una nit, com de costum, les ' 
seves mestresses van fer calentar els seus 

• la pages1a 
untets i una volta ben untades van empren

dre el vol xemeneia amunt. 
Aleshores el noi va fer la seva. Agafa una 

olleta, la que primer li va venir a mà, sense 

mirar res, perquè va creure que totes eren 
iguals i arnb·gran sorpresa seva es queda 

convertit en un ruc de quatre potes, amb 
orelles i cua. Es a dir, un ruc sense faltar-li 

res. 
Les bruixes quan van haver acabat la se

va ronda compareixen i me'l troben conver-
tit en ruc. '\ 

Per primer Déu-vos-guard me li van do
nar un fart de garrotades i el portaren a l'es

table que és el lloc de guardar-hi els rucs. 
Es van burlar deJmala manera del seu 

atreviment i de la seva ineptitud. 
Com que el xicot es va convertir en ruc 

però conservaba tot el coneixement de per
sona, ¡novo patir pocl, no, és allò que es diu 

que va tenir pena de dany i pena de sentit. 
Pena de dany, de les bastonades qae rebia i 
pena de sentit del sofriment moral que tenia 

de veure acabada la seva condició d'home 

convertit en una bestiola tota la seva vida. 
Això sobre tot el feia estar neguitós i mal· 

humorat. Ell de bona gana s'hauria ageno

llat als peus de les bruixes i els hi hauria de
manat perdó, però com que no feia sinó bra

mar en lloc d'enraonar, les bruixes l'atacona
ven cada vegada que el sentien bramar, de 

manera que va veure que per aquest cantó 

no hi havia res a fer. 
Aleshores va decidir d'escapar-se que oca· 

sions no li havien de mancar. No és que les 
bruixes li privessin el menjar, però era mas

sa humiliant la seva condició de persona 

convertida en ruc. 
Així és que un bon dia, va anar-se'n, va 

marxar, marxar, sense tenir pensat on anid.a 
a parar; això d'estar-se fermat a l'estable to

ta una vida no l'afalagava; estant en llibertat 
gaudiria més que no a l'estable. 

Però el pobris ó no va pensar en una cosa. 
I és que estant en llibertat era lliure sí, però 

com que no podia enraonar no es podia fer va· 

ler cap dret ; tenia tot el. coneixement i la in
tel:ligència de persona, però no li valia de res. 

La gent no havia de veure en ell sinó un ruc 

de més o menys bona estampa. No res més. 
Quan fou fo ra, els primers que va trobar 

se'n van enamorar. Necessitaven una bèstia 
de càrrega i se n'apoderaren. No li va sen tar 
gaire bé això, perquè els seus nous amos 

eren uns pobrassos i el menjar anava curt i 

les garrotades en gran, així és, que al pri

mer descans que van fer, ho va pensar 1Jé i 
es va escapar més que de pressa . 

Tornà a rodar a la ventura i va poder-se 

donar el plaer de pasturar a camp lliure, pe

rò, així i tot el van anxampar i fer-se'l seu 

UifS pobres saltimbanquis i ·mig content es 
va lliurar sense recança a la vida dels bohe
mis i tanmateix s'ho va passar bé i va veure 

coses com mai no s'hauria pogut pensar. 

Però també se'n va cansar d'aquella vida 
perquè era ben bé una vida arrastrada i no 

estava fet per <illò. 
Fet i pensat després de seguir les· incidèn· 

cies d'una vida de rodamón no va voler se· 

guir-la més i va determinar tornar a casa de 
les bruixes esperant millorar de sort . Allò 

que es diu, qui de casa fuig a casa torna. 

Les bruixes en veure'l varen rebre'l molt 

bé. El menaren a l'estable i varen dir entre 

elles que se'n servirien sempre que l'bagues· 
sin de menester i que si es portava bé el re· 

tindrien; però sense prometre res. J )e mane· 
nera que el noi va ésser el ruc de la casa i 

ell ben bé que s'hi va resignar, 
Treballava, menjava i tenia bon esta· 

ble, no com en les seves aventures rodant 
món, que a voltes el menjar anava escàs, el 

carregaven massa, li donaven moltes garro· 
tactes i per torna tenia de dormir al ras. 

Les bruixes compadides del seu bon com· 
portament i sabent ben bé que el seu ruc les 
entenia, Ji van dir un dia: 

-Tota vegada que et portes bé, ens hem 
compadit de tu. Ara s'apropa el dia que per· 

dràs l'encantament. El dia de Ja festa de la 
deesa. No tens de fer més, que, el dia de la 
festa, q_uan la passegen' triomfalment pel 

carrers, te'n vas entremig de la gent i et men· 

ges unes roses de les que li engarlanden el 
tabernacle. 

No s'ho va fer repetir el ruc i el dia de la 

festa de la dees a ·va espiar el moment, agafà 

amb la boca unes roses del tabernacle i que· 

dà convertit novament en el mosso que s'ha· 
via anat a col:locar a casa de les bruixes. 

Aquesta faula corre i com és natural la 
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trdoerrl en moltes literatures. En tenim un El pagès arriba al poble on es feia la fira i 

exemple en la literatura popular catalana. mira per aquí mira per allà veu el seu ruc 

En Bertran i Brós la conta amb el títol El fermat entre mig d'altres animals. 

ntc de les bruixes, molt senzilla, però és el Ben convençut de què havia tornat a pe

mateix, el noi que equivoca el pot i es con- · car i a ésser cast1gat, se n'hi va de dret i li 

diu a l'orella que ningú més no el sentís. 
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-Qui no et conegui que et compri! 

No hem acabat; queden més d'un centenat 

d'aforismes i de corrandes referents al ruc, 

a l'ase i a la ruca o somera. 

VALERI SERRA I BOLDÚ 

verteix en ruc. No més hi ha una cosa can

viada amb la rondalla clàssica, deixant de 

banda que el noi. no es mou de la casa i de 

què es converteix en home novament i 

que la metamorfosi s'opera no menjant ro

ses de la deesa del poble sinó del tabernacle 

de la Mare de Déu del Roser en el dia de la 

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

I 

seva festa. 
D'una dona de Granja d'Escarp en vaig 

arreplegar una de rondalla , El ruc de l 'in

fern, en la qual, un noi es lloga al dimoni i 

aquest se l'emporta a l'infern i li fa traginar 

llenya tot el dia. 
La feina mai no s'acabava i es posà a car

regar el ruc que tenia per a fer la feina. 

-Mira noi, no carreguis tant - li diu

que sóc ta padrina. 

- I ara! Vós sou la padrina? 

-Sí, xiqget; en vida vaig robar · molta 

llenya i m'ha tocat d'anar a l'infern. Quan 

acabis el temps pel qual estàs llogat no pren

g uis sinó els diners justos i encara millor 

que et pagui el dimoni el que ell vulgui. 

Ve el dia d'acabar els tractes i el dimoni li 

diu : 
-Pren els diners que vulguis. 

-No ho faré pas! Doneu-me els que em to-

quin . 
Aleshores el dimoni n'agafa un grapat i 

se'n pot anar lliurement de l'infern . 

Entre les facècies que es compten del 

temps dels estudiants de Cervera n'hi ha una 

de molt graciosa que jo tinc recollida en un 

llibre de rondalles. 

Uns estudiants van per un camí amb mol

tes ganes de menjar i veuen un pagès que 

anava a fira· menant un ruc pel ronçal. 

-Saps el que podem fer -diu un d'ells

prendre-li el ruc a aquest pagès. 

-Ja està dit -responen els altres. I s'bo 

van arreglar fent que un d'ells anés a donar 

conversa al 'Pagès, l'altre es va posar les mor

ralles i es va quedar al lloc del ruc seguint 

el pagès i l'altre se'n va endur el ruc que 

amb l'escamoteix havia quedat lliure. 

L'estudiant que havia anat enraonant amb 

el pagès, quan la trampa va estar feta es va 

acomiadar. 

El pobre ragès es va girar i veu un es· 

tudiant en lloc del seu ruc. 

-I doncs? - va dir-li. 

-Mireu, per una malifeta de la vida pas-

sada vaig quedar convenit en ruc. 

Li treu les morralles del coll i el deixa 
anar: 

-Ves en nom de Déu -li diu. 

Els estudian ts entre tant van vendre el ruc 

a un home que anava a fira. 

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

EL QUE DIU 

Una malaltia dels vins 
d'enguany, que pot por

tar algun disgust 
En alguns cellers particulars d'aquesta 

comarca, hem tingut ocasió de trobar-hi 

vins atacats per la malaltia coneguda amb 

el nom d'enterboliment oxidàssic. Aquesta 

malaltia, que periòdicament causa verita

bles estralls entre 'els vins blancs de la co

marca del Pla de Bages, és molt possible 

que enguany s'hagi estès arreu de Catalu

nya. 
No solament cal que estiguin previnguts 

els que encara no s'han donat compte dels 

meravellosos efectes que reporta l'ús del 

sulfurós en la vinificació, sinó també tots 

aquells que seguint les pràctiques aconsella

des pels enòlegs, l'hagin emprat fins i tot 

a dosis crescudes de 30 i 40 grams de meta

bisulfit per càrrega, ja que hem pogut 

comprovar que un vi elaborat d'aquesta for

ma, també havia estat atacat per la malaltia 

que comentem i els efectes de la qual són 

senzillament de.sastrosos si no s'hi posa re

mei a temps. Com que aquest és fàcil i eco

nòmic de fer, hem cregut que donant la veu 

d'alerta, podíem prestar un bon servei als 

vinicultors. 
I anant al gra, direm que els vins atacats 

per aquesta malaltia es conserven perfecta

ment nets en la bóta, cup o tina, si està 

plena. En posar-los en contacte amb l'aire, o 

en trasbalsar-los a un altre dipósit, sobre tot 

si no està fortament ensofrat, s'enterbolei

xen, i dipositen al cap d'algun temps la ma

tèria colorant. 
I com conèixer si el vi que tenim al celler 

és atacat per la malaltia? Senzillament, és 

suficient treure una mica de vi, posar-lo en 

un got i deixar-lo exposat a l'aire , El vi ne

gre que es trenca o s'enterboleix, comença 

per irisar-se a la s uperfície. S'enterboleix 

poc a poc, agafa un color roig de maó i al 

cap d'un temps més o menys llarg, algunes 

vegades al cap de poques hores, diposita 

una matèria colorant axacolatada, el vi aga

fa un g ust insípid i algunes vegades amar· 

gant. 

LA PREMSA 
Cal advertir, que aquest enterboliment en 

els vins que hem tingut ocasió d'observar, 

no es presenta amb tota la seva intensitat 

fins al cap de 5 dies d'estar en contacte amb 

l'aire i arriba al seu màxim als 8 dies, en 

què el vi pren un aspecte capaç d'esglaiar 

el més asserenat vinicultor. 

El remei, com hem dit abans, és d'una 

senzillesa encisadora. Cal, no més afegir al 

vi que respongui a les característiques més 

amunt esmentades, 15 grams de metabisul

fit de potassa per càrrega, abans de trasbal

sar-lo; operació que es pot fer després sense 

cap mena de precaució. Moltes vegades 

amb menys quantitat de sulfurós també pot 

guarir-se; donem, però, com a segura, 

aquesta xifra màxima, que no decolora el 

vi i és d'una eficàcia sorprenent. 

Si algú hagués trasbalsat el vi en con

tacte amb l'aire, com és d'aconsellar en la 

primera trasbalsada, i el vi se li hagués en

terbolit, caldrà que ademés de l'addició de 

la m¡lteixa quantitat de metabisulfit, faci 

una clarificació amb cola, operació facilís

sima de fer, si bé cal aconsellar que abans 

es faci una prova de laboratori, per tal d'as

segurar millor el resultat. 

El vi trac.tat, cas que s'hagi de guardar al

gun temps, caldrà tenir-lo en observació, puig 

que en perdre la seva acció, el sulfurós Ui u

re podria presentar-se novament, en el 

qual cas convindrà fer un nou tractament 

en la mateixa forma, sense que hi hagi ne

cessitat de trasbalsar-lo altre cop. 

Repetim i aconsellem que els que tin

guin vi al celler, amb tot i creure que es 

conservarà perfectament perquè té una 

acidesa volàtil baixa, que facin la senzilla 

prova del cas que més amunt fem notar. o 

costa res de fer, i més tard podran evitar-se 

algun disgust, doncs aquests vins, en ven

dre'ls, amb tot i sortir brillants de la bóta 

poden arribar al magatzem del comprador 

convertits en xocolata i aleshores tot són 

raons, mals de cap i reclamacions, amb el 

ben entès, que tothom, en aque t ca , tin

dda raó. 
Per acabar direm, pels que tinguin curi o· 

sitat de llegir, que aquesta malaltia és de

guda a l'existència d'una diastassa oxidant 



segregada en g ran quantita t pel bolet cone

gut amb el nom de Botry ti s cinerea i que 

provoca la podridura vulgar en els raïms 

verds o madurs en anys d'humita t. Aquesta 

d iastassa absorbeig l'oxfgen de l'aire, provo

ca l'oxidació de matèria colorant i la preci

pita. 
Diuen alguns enòlegs, que existeix en pe

ti ta quant itat en tots els mos tos i segura

men t la seva presència ens podri a explicar 

el perq uè els vins que en vell eixen van pre

cipitant la matèri a colorant. 
Un últim advertiment hem de fer. S'ha de 

tenir present q ue hi ha a ltres menes d'en

terbolimen ls produïts per contacte amb 

l'aire i que no s'han de tractar de la ma_teixa 

ma nera . En aquest a rticle ens hem limitat a 

descriure el que suposem que en tc t cas pot 

existir en els v ins d'eng uany, tota veg ada 

que en general la seva cons titució "química, 

bastan~ ·equilibrada per cert, po fa suposar 
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L'ardidesa d'aquells Colomins pel negoci , 

és quelcom sorprenent; cal només remarcar, 

que muntats en sengles mules, feien viatges 

de compres a països tan llunyans com el Poï

tou, departament Deux-Sèvres , França (més 

de 1.000 quilòmetres lluny i unes sis setma

nes de viatge), al Dauphiné, departament de 

la Dromme, França, d'igual o semblant dis

tancia; al Piemont, Itàlia, tant o més llunyà 

encara . I per a llurs vendes, igual concor

rien a les fires de Verdú, que a les de Tafa

lla i si no faltaven a les Borges, també se'ls 

veia a Barbastre i Serinyena i totes aques

tes activitats fetes en forma tan personal, 

que els mateixos que esmerçaven .en com

pres i vendes milers i milers de pessetes, 

eren els que conduïen pels camins polsosos 

de la Manxa i pels coberts de neu dels Piri

neus , aquelles rècules allargassades de bes

Üar. v ia tjant de nits qu an la calor apretava, 

o de dia quan el fred entumia llurs mero-

bandolers, que arreu sotjaven ei pas dels 

vianants, als quals ben sovint molesta

ven. 
Si el que deixem transcrit és quelcom re

marcable, no ho és pas menys la forma pri

mitiva i tal volta única en el comerç, de 

prescindir en absolu t de la banca en totes les 

operacions comercials; de manera que des

coneixien per complet el que era un crèdit 

bancari , ni una transferència , ni la faci litat 

del xec i es limitaven a guardar-se els cabals 

al lloc de casa que creien més segur i a por

tar-lo a la butxaca quan havien d'a tendre els 

pagaments; condicionant les compres a la 

capacitat econòmica de .. cada u i venent a 

a crèdit també en consonància amb llurs 

mi tjans; podent afirmar-se sense temença 

d'ésser desmenti ts , que encara no existeix 

l'home que pogués tirar -los-hi en cara una 

manca de formalita t en llurs compromisos 
comercials. 

que pug uin presentar-se'n ~'altres . bres, no acovardint-se ni pels udols de la Ho-
LLuís GUIT ART pada, ni pels més esfereïdors encara dels D e Ú L Segarra 

E. BRUFAU 

D e Priorat 

• • • 
L'antic comerç de rama
deria de Santa Coloma 

de Queralt 
E l comerç més antic i que més importàn

cia assoll en els temps passa ts, fou sens dub

te el de compra-venda de mules i a ell es deu 

principalment el fer c6neixer ar reu d'Espa

nya i no pocs indrets de l'estranger, el nom 

dels Colomins, sempre pronunciat a mb res

pecte per aquells que amb ells tingueren 

tractes comercials . 
Finida avui aquella manifestació de vida 

que tan influí en l'enlairament mor al i ma

terial d'aquella vila segarreta, ens perme

trem ret :e-li u n humil homena tge d'admira

ció, recordant amb breus para ules les ca

racterístiques d'aquell negoci, convençuts 

que no desplauran als nostres llegidors . 

L a data inicial dels ramblers colomins, 
com eren anomenats , es perd en la llunya

nia ; cal només remarcar que els par es i pro

bablement els avis dels que moriren assassi

nats pels lladres a la Creu dels Penjats , poc 

després de finida la guerra dels set anys, 

episocli prou tris tament cèlebre, exercien ja 

el comerç mulater. 
La importància d'aquest comerç queda de 

relleu al considerar que la quasi to tali tat 

dels tractants d'Espanya, valencians, ara

gonesos, murcians, etc., feien llurs compres 

als Col01-nins ja que ultra trobar en aq uests 

les màximes facil itats de pagament, sentien 

confiança per aquells qu e a l'honradesa de 

tract\'!. sabien acoblar-hi el coneixement de 
la r amaderia apropiada per cada país. 
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RECERQUES 

·Aplicacions del saüc 
E ns enter a una revis ta francesa que en 

un poble de la Provença, crid?- l'aten<>ió que 

unes coll'es de dones es dediquessin durant 

molts elies a r ecollir les flors tlels saüquers 

negres. Com que aquestes flors no serveixen 

per a fer-ne poms, en preguntar la utilització 

que hi donaven, 1a seva curiositat restà 

satisfeta en saber que una i~portant casa 

de vermuts les adquir ia per a llt;~rs licors j 

vins especials . 
L a cosa no té res d'extraordinari, puix que 

ja sabem que les flors de saüquer en infusió 

comuniquen als vins el g us t de moscateil. 
E l saüquer negre és un arbre de tres a 

quatre metres, i presenta la particularita t 

de tenir gran abundor de cor; les seves flors 

d'un colo~ blanc tirant a groc, són molt olo
roses; els fruits, negres, presenten unes baies 

g lobuloses . 
Es conegut el saüquer negre, pels botànics, 

amb el nom de Sambucus nigra, Lin. i es 

troba en molts països , sobretot a A mèrica i 

al Caucas, com també a Catalunya. 
Les flor s del saüquer 11egre, assecades a 

l'ombra o bé fresques, posades a les r obes, 

preserven a aquestes de les a rnes . Com ja 

hem dit, en infu sió en els vins, els hi comuni

ca el gust de moscatell. A BUI·deus, intro

dueixen, en els vins blancs, saquéts plens 

d'aquestes flors per a donar -los:hi el sabor 

del vi de Sauternes. Fent fermentar els 
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frui ts, s'obté una beguda vinosa. E l cor dels 

brots tendr es s'utili tza er: els laboratoris 

per a preparacions microscòpiques. 
Com a planta medicinal, el saüquer negre 

posseeix nombroses propieta ts; llurs flors 

aromàtiques i pectorals, sudorífiques i reso· 

lutives , s'empren en infusions , locions, 

fumigacions, etc. i amb elles es preparen 

vinagres antisèptics i altres. Les fulles, en· 

cara que menys, tenen les mateixes prÒpie· 

ta ts . 
L a segona escorça del saüc q uan és ten· 

dre, r esulta ésser la part més ac tiva de Ja 

planta i és pu rgativa: 20 gr ams en mig li· 

tre d'aigua. Una dosi massa for ta pot provo· 

car vòmits i certa pesaclès de cap. 
S'han emprat l'escorça i les flors en decoc· 

cians ·i cataplasmes. 

D es dels temps més anti cs vé usant-se el 

saüc en medicina; la vir tu t del saüc ja laco· 

neixia el famós metge g rec H ippocrats. 

Es coneixen unes 230 espècies de sali· 

quers , r epartides quasi per Lot el món. 

• • • 
La utilització de les pells 
de conill als Estats Unils 
Segurament que no hi cap altre pa ís que 

faci més cons um de pells de conill que els 

a mericans dels Estats Units. Segons les es· 

tadís tiques, ar r iben a gastar-ne a l'any, més 

dc 100 milions. U ns 55 milions les dediqu en 



per a confeccions d'abric, per a guarnir ves
tits, etc. i 45 milions per a cobrellits, folros, 
g ua nts i feltres per a capells. 

1tl 98 per 100 de pells i per valor d'uns 25 
milions de dòlars, procedeixen d'Au strà lia, 
Nova-Zelanda, Bèlgica i Holanda, puix amb 
tot i els grans esforços, no han pogut els ian
quis produir més que un 20 per 100 de les pells 
de conill que necessiten les indústries d'a

quell país. . ~ . 
La clorosi i la potassa 

El professor Lagatu, dóna compte dels re
sultats obtinguts per a combatre la clorosi 
i l'enfosquiment dels ceps (brunisme), en 
una finca de Manguio, els quals per ésser 
molt interessants, ens permetem reproduir

los: 
Diu aquest: 
•M'he imposat del contingut de l'article ti

tulat La Clo?'osi amb la firma Vitícoli, asse
nyalant l'excepcional greuatge de tals mani
festacions dur~nt l'any 1931 i el cas típic d'un 
propietari que assoleix quasi sempre de
fensar llurs vinyes de tal anormalitat, que 
l'ha vista en totes menes de porta-empelts. 
L'observació que vaig a descriure d'una clo
rosi intensa amb enfosquiment i raquitisme, 
és molt semblant; però experimentalment 
he descobert la causa i també el remei. 

D e fa tres anys el professor Mau mene i jo, 
venim seguint l'estudi de diagnòstic foliar 
de la vinya a l'estació d'investigacions quí
miques de l'Escola d'Agricultura, amb expe
riències amb diferents adobs en una vinya 
del poble de Manguio, propietat de 1. Juies 
Vicent, que ens ha volgut ajudar. D'antuvi 
notàrem que l'adob complet comercial que 
aplicava el propietari, era pobre en potassa. 
Durant el primer any dels assaigs, l'anàlisi 
de les fulles ha vingut a confirmar-ho. Si 
per tot arreu hi havien taques de ceps enfos
quits, la clorosi no hi era vista . L'any segon, 
pogueren recollir-se les mateixes observa
cions, mes en 1931, enfosquiment intens, clo
rosi molt desenvolupada en una plantació 
d'Aramon-Rupestris, i en la nostra vinya 
d'experimentació. · 

Aquesta vinya comprèn una primera por
ció de dotze parceHes de -WO ceps, fertilitzats 
amb diferents adobs i una segona porció de 
cinc parcel:les també de 400 soques, destina

des especialment a observar l'efecte dels 
adobs potàssics. 

En les dotze primeres parcel:les, deu rebe
ren una adobada de clorur de potassa a raó 
de 120 quilos per hectàrea. Dues parceHes 
quedaren sense ésser adobades amb potassa: 
és la parcel:la 2 que serveix de testimoni que 
no ha estat adobada de fa tres anys i la par
çeHa 7 que solaq1eot s'actoòa a¡:ob nitrogen i 
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àcid fosfòric . Aquestes dues parcel:les són 
les que s'han fortament clorosat, amb raqui
tism e dels sarments, en fosquim ent ,_ madu
rant els raïms arn b molt retard. Totes les al
tres parceHes de la vinya són verdes; l'efecte 
és molt marcat, de tal manera que al sol cop 
d'ull poden delimitar-se les dues parcel:les 
que no reberen potassa . En les parts verdes 
s'hi veuen unes clapes d'enfosquiment, que 
demostren que la dosi de 120 quilos de po
tassa per hectàrea, no ha donat prou abast 
a totes les necessitats de la vinya. 

Les cinc parceHes de la segona porció, en 
una terra un xic diferent, són encara més 
provadores. Totes reberen adob complet or
gànic. A dues d'elles no s'hi ha afegit res, 
i són grogues, raquítiques, amb moltes ta
ques enfosquides; per a nosaltres represen
ten les parcel:les'de testimoni; amb una mi
_rada es distingeixen de lluny. Les altres tres 
parcel:les, una rebé 300 quilos de potassa per 
hectàrea, en forma de silvinita al 20 per 100; 
és verda amb una mica d'enfosquiment i al
guna que altra fulla groga. Una altra, rebé 
300 quilos de potassa en forma de clorur; és 
verda sense claps groguencs i l'~nfosqui
ment hi és poc marcat; per a dir-ho d'un cop, 
lleugera superioritat sobre la parceHa amb 
silvinita. Per últim, la tercera parcel:la, rebé 
600 quilos de potassa per hectàrea, en forma 
de 1.200 quilos de clorur. En aquesta parceHa 
no s'observa cap senyal de clorosi t1i d'en
fosquiment; tota la brotada s'ha desenrotllat 
normalment i els ra'ims han quedat molt 
més revinguts. 

L'accés de calissa de la terra és una de les 
causes de clorosi; però per un antagonisme 
que ja advertirem, l'excés de calç està rela
cionat amb una rela tiva falta de potassa. 
L 'experiència que en tenim ho deixa plena
ment comprovat. Aquesta clorosi, acompa
nyada d'enfosquiment intens, és evitada amb 
una adobada potàssica intensa. Podem dir, 
des d'ara, que està sobradament comprova
da l'eficàcia de les adobades fortes de potas
sa en aquestes afeccions. 

La vinya deM. Juies Vicent, a 2.000 me
tres de distància de Manguio, a Ja Carretera 
de Candi llargues, és prou ben situada per a 
poder ob ervar-la•. 

• • • 
Tres fórmules a base de la 
Sc illa marítima per exter

minar les rates 
n dels miUors agents tòxics que es tenen 

a mà per a combatre les rates, és la scilla 
marítima. Quan s'hagi d'utilitzar, es prenen 
algunes escates d'aq uest bulb i es fan fregir 
amb una mica de llard o bé una volta secs 
els bulbs, es redueixen a fa,rina i amb la 
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qual es poden preparar àpats amb alguna 
de les fórmules seglients: 

1.a Farina de Scilla, 15 grs.; greix, 60 grs.; 
farina, 25 g rams. D'aquesta barreja se'n fan 
pilotes de la g randària d'una avellana. · 

2.a Farina de Scilla i carn trinxada, parts 
iguals, amb la qual es confeccionen boles 

com en la fórmula anterior. 
3.a Farina de Scilla, 5 grams; farina, 5 

grams; pols de. fonoll, 5 grams; es fan bole
tes com les anteriors. 

• • • 
La superstició dels adobs 

Fins en els adobs per a fertilitzar les ter
res , la superstició domina l'esperit dels agri
cultors de certs pobles. 

Vegeu, sinó: 
Anglaterra és la pà tria de sectes religio

ses més o mebys tenebroses. No ens hem 
d'estranyar així que en ple segle XX perdu
ri allà una congregació que s'entrega a un 

culte arcàic. 
Com que actualment estan els anglesos 

molt preocupats pels problemes agrícoles, 
són a milers els pagesos que dispensen a la 
terra una veneració quasi religiosa perquè 
segons ells, la terra és l'ésser suprem. Li 
presten culte seguint el ritus establert per 
Rudolf Steiner, místic ocultista, home lletrat 
i arquitecte, que morí fa uns catorze anys. 

L'associació que fundà porta el títol de 
Secta Ant1oposòjica A¡picola. Es una resur
recció del culte que l'antiga Grècia donava 
a la deesa Demeter, que personificava la 

terra. 
Els creients d'aquesta secta s'entreguen 

ara a llurs respectius cultes, en una prosaica 
casa de Gloucester Place, de Londres. Entre 
altres, i per considerar la terra com un ésser 
que respira o descansa com l'borne al qual 
ella alimenta, sembren el blat després del 

migdia, quan Ceres respira l'aire rege~era
dor i està preparada per emprendre amb vi
gor la iniciativa que li està imposada. 

Els antropòsofs C'reuen que solament s'ha 
de regar la terra per estimular-la i amb 
igual fi l'adoben a l'hora del crepu cle, quan 

la terra:està adormida. 
Al matí, a l'bora de la fresca, la terra 

exhala l'aire nocturn i aleshores és quan 
els agricultors s'entreguen a les feines de la 

collita. 
De cap manera utilitzen els adobs artifi

cials, que ells consideren com a veritables 
metzines. Solament es serveixen dels adobs 
orgànics, i encara en petites quantitat , per 
enriquir les terres i tenen la pretensió que 
observant aquest ritu , e concilien els fer
vors de la terra, que així e mostra mé ge
nerosa i agraïda als qui d'aquesta manera la 

tracten, 
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NOTES INFORMATIVES 
Unió de Sindicats i Pagesos 

de Catalunya 
Ha celebrat una impor tan tíssima Assem· 

blea a mb assistència de nombrosos repre· 
sentants de S indicats Ag rfcoles. Presidí el 
senyor lbert T alavera i els membres del 
Consell Directiu senyors Pifarré, Barris, 

Niubó, Roig i Sedó. 
D esprés d'aprovats els comptes de l'any i 

el contracte coHectiu de superposfats pels 
Sindicats Agrícoles catalans afiliats, s'acer· 
dà destinar al fons de reserva 22.554'20 pes
setes i suminis trar eng uany potasses, sulfat 

de ferro i amoníac. 
Ets senyors Pau Barris i Josep Mari a Niu

bó feren ressaltar l'èxit de la Unió de 
Sindicats i Pagesos en els contractes col:lec

tius d'adobs i la conveniència de què el Go· 
vern creï instruments de crèdit especials 
per als Sindicats. 

El senyor Pifarré estudià el problema del 
vi, r em:1rcà l'abstenció i manca d'interès del 
Govern i sotmeté a l'aprovació de l'Assem· 
blea unes conclusions sobre la qüestió, que 
van ésser aprovades i aplaudides. 

El senyor Albert Talavera historià les 
etapes de l'actuació de la Unió i va remar· 
car que la Unió ha substituït la tasca verba
lista per l'acció positiva i fecunda que tants 
exceHents resultats ha donat a la pagesia 
catala na, i que constantment ha complert la 
s eva missió fonamental, puix ha alliberat 
el mercat català del monopoli d'adobs que fa 
dos anys s'intentà i ha vis t, per la seva acció 
que es dissolia el Trust. 

Afirmà la necessitat que el Poder Pú· 
blic rectifiqui la política aranzelària en 
quant afecti a l'Agricultura, exonerant-la 
del rigor amb què la tracta en benefièi d'un 
grup industrial. Amb els superfosfats fa su
portar a l'agricultor, anualment, una feixuga 
càrrega de trenta milions, amb sofre dos mi· 
lions i mig, altre tant en sulfats i altres ma· 
tèries. Es injust sacrificar desmesuradament 
la majoria del país a les conveniències d'un 
número reduït. 

Censurà la passivitat i negligència del Go· 
vern en !a qüestió vitícola. En l'ordre inte· 
rior són sacrificats els interessos dels vinya
ters, les conveniències públiques i el prestigi 
de les qualita ts espanyoles, a les cobejances 
dels aprofitadors de vins tèrbols i als que 
es lucren a mb la ignorància de les situa· 
cions vitícoles. En l'ordre alcoholer tres oli
tions de vinyaters espanyols viuen poster· 
gats i oprimits a benefici d'unes empreses 
influents ct'a.lconol inctustrial, empreses en 

altres ordres exageradament protegides per 
l'aranzel del sucre. I en l'exterior, l'acció ofi· 
cial es caracteritza per un suïcida abstenci~

nisme que si alguna vegada es trenca, tam
poc afavoreix al productor. 

En canvi contrasta amb l'excessiva pro· 
tecció aranzelà ria dels productes industrials 
i àdhuc els qu e necess ita l'ag ricultor, amb el 
r ègim de porta oberta quan s'importa bla t, 
moresc i altres fruits de la terra, sense tenir 
en compte l'abaratiment del fruit que tant 
preocupa quan es tracta només d'indústries. 

Diu que l'Esta t espanyol, com la major 
part d'Europa , hauria d'afavorir el coopera· 
tivisme i donà compte de la constitució de la 
Cooperati v-a Central de Cellers Cooperatius 
que s'inteHigencia amb les Cooperatives de 
consum espanyoles i estrangeres per sumi
nistrar el vi directament. 

Qualsevol actuació d'aquesta mena dona· 
rà al pagès més rendiment positiu que la 
que poguessin obtenir, si cap n'obtenen, sos· 
tenint una lluita d'odi i de rencor contra el 

propietari . 
Finalment es varen aprovar unes proposi· 

cions del Sindicat de Masroig , Torrelameo i 

'd 'En Rafael Mir i unes conclusions qu e es 
donaran a.l Govern. 

• • • 
El Concurs d'aviram cele

brat a Figueres 
El darrer dia de l'any es celebrà a Figue· 

res un Concurs d'animals de corral. Aquest 
Concurs era organitzat pels Serveis de Ra· 
maderia de Catalunya amb la coHaboració 
de la Cambra AgrícoÍa de Catalunya, de di
ta ciutat. 

Aquest Concurs, era de reproductors i 
hom el ~elebrava per: tal de millorar les ra
ces comarcanes de galls i gallines en les se
ves dues sub-races: la blanca i la rossa, les 
oques blanques del país i els conills de pe
latge blanc. 

Es presentaren al Concurs 135 caps de 
bestiar, quantitat remarcable si es té en 
compte que era el primer Concurs que els 
Serveis de Ramaderia de la Generalitat ce· 
lebraven a l'Alt Empordà, d'ençà que varen 
desaparèixer en dissoldre's, l'any 1928, la 
Mancomunitat. 

El Concurs fou presenciat per nombrós 
públic, en la seva majoria ramaders. 

Formaven el Jurat qualificador del Con
curs els senyors: Miquel Font, propietari ra· 
mader, a Amer, Enric Coromines, enginyer 
agrícola i professor d'Avicultura de l'Escola 

Superior d'Avicultura i Edu ard Simó, cap 
dels Serveis de H.amaderia de Catalunya. 

El senyor Eduard Simó exposà les fina¡¡. 
ta ts del Concurs i les possibilita ts de les ra. 
ces empordaneses i tot seguit proclamàel 
veredicte, el qual fou rebut amt mostres 
d'aprovació per tots els concursants i públic. 

Obting ueren premi els caps de bestiar 
presentats pels següents propietaris: 

Galls i gallines, de r aça blanca: Vicen 
Torrent, Miquel Costa, Joan Pujol i Carme 

Baró. 
Galls i gallines, de raça rossa: Josep Llo· 

vet, Maria Gimbernat i Josep Torrats. 
Oques: Magdalena F errer i Maria Gim· 

bernat. 
Conills: Artur Lloret i arci a Arderiu . 

• • • 
Aspecte social de la questió 

rabassair·e 
De la Memòria del jutge especial senyor 

Manuel Ciges Pérez, nomenat per a la r evi· 
sió de contractes de finques rústiques, ex· 
treiem els següents paragrafs, per conside· 
rar-los sumament interessants. 

· En este orden es verdaderamente la men· 
table el proceso de e te proble ma, la menta· 
ble en cuanto a la form a como ha discurrido 
y aún como discurre en la actualidad y mit 
lamentable todavia en cuanto a las conse 
cuencias que esta produciendo. El que sus· 
cribe se atreve a afirmar eu cuanto se refie· 
re a la zona en que ha venido actuando, que 
el llamado conflicte de los 1'abnssaires no 
existe ni ha existida; es un problema artifi· 
cioso, creado por el proceder a tropellada de 
unos pocos que con fines indeterminades y 

verdaderamente anarquizantes han conse· 
guido, por de pronto, crear una cuestión 
que en la Agricultura catalana no tiene ra· 

zón de existir. 
Las revisiones no han vivido nunca en el 

alma d~l payés y no han vivido nunca por· 
que su evidente bienestar económico y la 
tradicional armonia entre la payesía catala· 
na y los propietari os suple con creces los jui· 
cios de revisión, pero por de pronto el en· 
canto se ha roto como in mediata consecuen· 
cia de esta campaña y una institución como 
la rabassa morta, a la cual se debe en mu· 
cho la grandeza agrícola de Cataluña, ha re· 

cibido un golpe mortal. Jurídicamente no 
responde todo este movimiento y estas cam· 
pañas ni siquiera a las tendencias mas a van· 
zadas; se trlitaba, como he indicada, de con· 
vertir la rabassa ?n01'ta en un censo para 
buscar luego un procedimiento mas o menos 
admisible de redención y cambiar de propie· 
tario Jas tierras. Es un hecho éste, que en 
verdad se repite en la historia, pero que en el 

çuactro de ~istemas politicos i econónlicos no 



• figura ni aun con los señalados por tenden

cias mas extremas. Un optimismo innato en 

el que suscribe, hace considerar estos hechos 

como fenómenos accidentales y pasajeros 

determinados por un estado de orden gene

ral, pero que sus consecuencias ya sentidas 

por unos y por otros ban de obrar como ele

mento poderoso para que en definitiva triun 

fe y se im ponga el orden legal y de derecho. 

Ha encontrado el que suscribe un expe 

diente correspondiente al pueblo de Aviño: 

net, números 647-7337, entre el aparcero E u 

sebio Almirall Baqués y la propietaria doña 

Mercedes Torrescasana, en cuya demanda 

al pie de la firma del demandante y de su 

puño y letra consta escrito lo sigui en te: •No

ta, Dios me perdone, nuestr·a armonia es 

muy íntima pero es por solidaridad en el 

pueblo• Rubricado. Este expediente consti

tuye por si sólo un símbolo y no necesita de 

ningún otro comentario•. 

• • • 
Una me•·avella de Catalunya 

poc coneguda 
Meravella i meravella natural, no prou co

neguda ni admirada, és la que posseeix Ça

talunya amb la muntanya de sal de Cardona. 

Si les comunicacions fossin més fàcils, tal 

meravepa hi portaria a veure-la milers de 

visitants; doncs ara, la muntanya de sal de 

Cardona es troba perduda en mig de les dar

reres estribacions del Pirineu, en terres llei

datanes, en una contrada inhospitalària, fre

da a l'hivern, ardorosa a l'estiu. Pocs són ara 

els admiradors que van a contemplar-la en 

la seva estranya esplendor. 

Dins un passatge de forats profunds, tallat 

per coves, on no s'hi veu cap vegetació, deso

lat d'una manera semblant a les muntanyes 

llanars que ens mostra el telescopi, de sob

te, a la revolta del camí, sorprèn al viatger 

una massa enorme, lluenta, que cega els ulls. 

Es diria que és una glacera amb les seves 

vives arestes i les atenuades transparències, 

aquelles timbes i amb les blavenques ombra

des . La muntanya resplandeix i apareix 

com coberta de gebra. Una llacuna d'aigua 

verdosa i fonda dorm encastada a un tossal 

de cristall. Es aquesta aigua, salada com 

la de la t.aar. 
Es sabut que la sal gema forma bancs sub

terranis q.ue s'exploten com els de les mines 

carbó. En Cardona, la sal ha sorgit de dins 

la terra. En cinc cents milions de tones es 

calcula aquest bloc d'una sola peça. El gran 

consum d'aquesta sal, sembla que no ha 

d'arribar mai a reduir les dimensions de la 

muntanya. Tampoc les pluges, les aigües de · 

les quals llisquen damunt aquesta massa 

compacta i dura que res no pot fer-la fondre, 

sols ni obra. xaragalls i solcs merave!loso~ 
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que els raigs de sol matisen i dauren amb 

tonalitats exuberants de color. 

Solament, després d'una tempesta, un cò

dol de sal es desprèn i rodola. La sal atreu 

els llamps i resulta un espectacle esplèndid 

i de meravella, contemplar els zig-zags df.! 

foc eixint dels núvols anant-se a posar da

munt la lluminosa muntanya. 

La prudència, no obstant, aconsella pren

dre comiat. 

• • • 
Exposició d'aplicacions elèc
triques en l'agricultura i de 

productes de la terra 
S'ha celebrat una important reunió a 

Reus, en ·ellocal de la Camhra de Comerç, 

per tal de prendre acords per a la celebració 

de la segona Exposició d'aplicacions de 

l'electricitat en l'agricultura i indústries deri

vades, i primera Exposició de productes de 

la terra. 
Hi assistiren, entre altres, representacions 

de la Cambra de Comerç, Foment Indus

trial i Mercantil, Sindicat d'Exportadors de 

Vins i Olis, Cambra Agrícola, Gremi d'elec

tricistes, Associació d'Iniciatives, Gremi de 

Cerrallers i Electra Reusense, S. A. 

Per unanimitat i amb el més gran entu

siasme, s'acordà celebrar a Reus les esmen

tades exposicions abans de l'estiu prop vi

nent, les quals, segons els oferiments que ja 

es tenen en ferm , seran d'una importància 

mai igualada per altres certàmens sem

blants. 
Es té la certesa que seran expositores les 

més importants cases nacionals i d'Europa, 

especialitzades en la construcció d'aquesta 

classe de maquinària. 
Degut a les especials i variades produc

cions agrícoles que es cultiven a les comar

ques tarragonines, així com a la importàn

cia que la ciutat de Reus té per al comerç 

de fruits del país, és iríduptable que l'expo

sició de Fruits de la Terra, serà d'un màxim 

interès. 
S'elegí la Junta Directiva, quedant cons

tituïda: 
President: Pau Casull, President del Sin

dicat d'Exportadors d'Olis; primer vice-pre

sident, Pau Abelló, president del Foment 

Indistrial; segon vice-president, Camil Ode

na, president de la Cambra Agrícola; treso

rer; Joan Boqué, president de la Cambra de 

Comerç; comptador, Domènec Freixa, vice

president del Sindicat d'Exportadors de 

Vins; secretari, Joan Sentís, secretari de la 

Cambra de Comerç; vocals: els presidents 

de totes les entitats econòmiques i de les al

tres que tinguin afinitat amb l'objectiu de les 

exposicions. 

Es nomenaran ponències per a reàactar 
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un projecte d'Estatuts, pla de propaganda, 

i emplaçament d'ambdues exposicions. 

Tot fa esperar que aquestes exposicions 

seran la revelació de l'índex de la potència 

econòmica de Reus i comarques veïnes, i a 

la vegada, marcaran la primera fita que as

senyalarà el començ d'una nova corba as

cendent en el progrés econòmic i cultural 

de dita ciutat. 

• • • 
Els darrers temporals 

El mal temps ha volgut fer una. partida do

lenta a la nostra terra, de tal manera, que els 

estralls ocasionats per l'aiguat costaran uns 

molt d'arreglar i altres no hi haurà possibili

tat pràctica de fer-los desaparèixer. Moltes 

comarqúes hauran sofert en conjunt un dany 

molt important. Individualment, cadascú 

dels directament afectats haurà de soportar

ne les conseqüències. I les llars damunt les 

quals hi planarà més intensament el pes fei

xuc de les pèrdues sofertes, seran llars on 

llurs components sentiran per llarg temps 

la malaurança de veure absentar-se amb re

cança el goig fecund del treball assossegat; 

d'aquell treball que no solament no solleva 

malvolences, sinó que hi va involucrat el 

sentiment pregon d'obtenir-ne el fruit de

gut a l'esforç, naturalment, però tanma

teix el fruit saborós d'una victòria en lluita 

noble. 
Per molta gent, per tota la gent que d'una 

manera quelcom important hauran estat di

rectament afectats amb les pèrdues degu

des a la inundació soferta i aquests seran 

molts, per desgràcia, la tasca de refer el pa

trimoni de l'escomesa despietada que li ha 

llevat no tan solament la seva valor mate

rial sinó al mateix temps la valor inaprecia

ble del gaudi que es perd quan quelcom que 

s'estima esdevé mutilat, serà una tasca el! Ja 

qual el cant del treball no hi podrà ressonar 

amb l'alegria dels victoriosos, sinó que serà, 

el contrari, un plany entristit de qui veu que 

el seu esforç perd el caire optimista d'ésser 

esmerçat en una obra de creació, per esde

venir més aviat silenciós i tràgic com s'es · 

cau a tot treball que és la repetició per arri

bar a assolir, amb molta pena, quelcom que 

confiadament hom creia conquerit definiti

vament i per tant a cobert de tota pèrdua 

amb la qual ni remotament es pensava. 

Però no obstant, caldrà tanmateix posar 

se a la tasca i sinó amb alegria, almenys 

amb el cor fort, emprendre damunt els 

camps enrunats el treball sii.enciós que de 

mica eu mica els hi vagi tornant l'alegria 

perduda i amb l'esforç tenaç i sostingut de 

cada dia esborrar les malvestats que les for

ce destructores han portat damunt moltes 

àe les contractes catalanes, 
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CALENDARI 
de 8embre8 

mé8 
hortali88e8, farratgere8 i planta.:ion8 de les 

generalitzade8 o «:onreade8 
i Oors 

Sembres del mes de F E B R E A 
HORTALISSES 

SOTA TENDES O EN LLOC CALENT 

Apit ple , blanc. . . . . 
Albergínia morada, llarga 
Albergínia negra, llarga . 
Albergínia nana, primerenca 
Albergínia g rossa, rodona 
Carbassons . . . . . . 
Cogombre verd, Uarg . . 
Cogombre petit, Cornichón 
Meló tendral de València, ptimerenc 
Meló groc de València, primerenc 
Pebrot n¡~no gros, molt primerenc 
Pebrot primerenc, de Lloret. 
Pebrot dolç, de Morro . . . 
P ebrot dolç gros, de Reus . 
Pebrot dolç gros, de Banya . 
Pebrot dolç gros, de Torroella. 
Síndria, molt primerenca. 
Síndria de València. . . . . 
Síndria de Màlaga . . . . . 
Tomàtec molt primerenc, francès. 
Tomàtec ptimerenc, de Vilaseca . 
Tomàtec primerenc, Pometa 
Tomàtec Pometa, de Mataró 
Tomàtec, de Pe,ra . . . . 
Tomàtec molt gros, Rosa. . 
Tomàtec quatre berles, de Torroell a 
Tomàtec gros, tardà. . . . . . . 
Tomàtec, de penjar . . . . . . . 

Ptes . 
100 grs. 

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

A SEMBRAR A PLE AIRE EN CLIMES A TEMPERATS 

I EN LLOCS ABRIGATS EN E L S MOLT FREDS 

Blanc de Xam pinyó. . 3'00 

Bledes, de fulla ampla. 1 '00 

Ceba valenciana, forta. 3'50 

Cerfull, comtf . . . . 1 '00 

Cerfull, molt arrissat . 1 '00 

COLS DE FULLA ARRISSADA 

Col de Milà, Aubervilliers . . . 
Col de Milà, grossa arrissada . . 
Col de Milà, precoç de Sant Joan . 

COLS DE FULLA LLISA 

Col de cabdell, Bacalan . 
Col de cabdell, Brunswick 
Col de cabdell, Dax . . 
Col de cabdell , Glòria . . 

1'75 
1' 75 
1'75 

2'50 
2'50 
2'50 
2'50 

Ptes. 
100 gr~ 

Col de cabdel l, Holanda, peu curt 2'50 

Col de cabdell, Holanda, tardana . 2'50 

Col de cabdell, Joaneta o Nan tesa 2'50 

Col de cabdell, Mitra o Cor de Bou 2'50 

Col de cabdell, Quinta], molt grossa . 2'50 

Col de cabdell, Sant Dionís . . . 2'50 

Col de cacdell, Schweinfurt. . . 2'50 

Col de cabdell, York, pri merenca. 2'50 

Créixens d'aigua . . . . . 4'00 

Créixens Alenois o Morritort 0'75 

Enciam escaroler 2'00 

Enciam romà, blanc. . . . 2'00 

Enciam romà, negre 2'00 

Escarola Cabell d'Auge! (per collir tendre) 2'25 

Espinac Viroflay, de fu lla moll ample 0'50 

Julivert, comú. . . 0'75 

Julivert, molt arrissat . . 0'75 

Nap fi , rodó. . . . . 1'25 

Pastanaga fina, mig llarga 2'00 

Pastanaga fina , ll arga . . 1 '75. 

Ptes. 
Un quilo 

Pèsols Aush·àlia, emparradors . . 3'50 

P èsols de set setmanes . . . . . 3'00 

Pèsols de set setmanes, •Selectes• 3'50 

Pèsols caputxins o tirabecs, «Banya de Bè• 4'50 

P èsol s ca putxins o tirabecs, fl or morada . 4'50 

Ptes. 
100 grs . 

Porro blanc, gruixut. . . . . . 1'00 

Porro monstruós o Carentan. . . 1'75 

Ravenet rodó, rosa, punta blanca . 1'00 

Ravenet rodó, vermell, punta blanca 1'00 

Ravenet mig llarg, rosa, punta blanca 1'00 

Ravenet mig llarg, vermell, punta blanca. 1'00 

Ravenet llarg, vermell. . . 1'00 

Xicoira (per a collir tendre) . . . . 1'75 

FARRATGERES 
Pte s. 

Un quilo 

Col gegant Cavaller, de fulles llises . . 8'00 

C:ol gegant de fulles arrissades, Aloma. 11'50 

Remolatxa o Bleda-rave, Mammouth. . 2'00 

Remolatxa o Bleda-rave, vermella . . 3'00 

Remolatxa o Bleda-rave, blanca, mig sucrera. 2'50 

Remolatxa o Bleda-rave, groga 3'50 

Trèvol. . . . . . . 4'50 

Trepadella, de un dall . 1'50 

Trepadella, de dos dalls 2'50 

a Cat~l.unya 

P LANTER DE 
Pessetes 

el c'entenar 

Carxofes . 
Espàrrecs 
Gerdera . 
Grosellers 
Maduixes, de tot l'a ny . 
Maduxons . 

FLORS 

17'50 
0'50 

20'00 
70'00 

9'00 
6'00 

Lot de 12 paqnets variats, amb cromos. 
Lot de 24 paquets variats , amb cromos . 
Lot de 36 paquets variats, amb cromos . 

3 pessetes 
5 pessetes 
7 pessetes 

ES S EM BRE ' 

Agrostes n ebulosa 
Aranyes 
Blauets 
Carraspica 
Clàrquia 
Clavells xinesos 
Coclearia o flor de neu 
Crisantems 
Esperons (es puelas) 
Flocs 
Immortal 
Levateres 

Lo beli a 
Llinet carmesí 
Malva florid a 
Moradu ix 
Nemòfila 
P ensaments 
Perpetuïnes 
P èssols d'olor 
Prat, de flor rosa 
Reseda 
Rose·lles 
Si! ena 

Les herbes arrapadisses no floreixen fin s al segon 
o tercer any després de sembrar-les 

ES PL ANT EN 

CABECES , TUBÈRCULS I ARRELS 

Anèmones· dobles. 
Begònies. 
Crocus . . . . . 
Ciclamen . . . . 
Dàlies , en quatre colors 
Dàlies, barrejades 
F rancesilles . . . . . 
Freessies . . . . . . 
Gladiols, en cinc colors 

· Iris hispànica . . 
J acints d'Holanda, en quatre colors 
Jonquilla angilosa . . 
Nards (Vara de Jassè) . . . . 
Narcissos . . . . . . . . . 
Tuli pans dobles, en cinc colors. 
Tulipes, fines . . . . . . . · . 

Pte s. 
10 cebes 

4'00 
3'50 
1'50 
5'00 
7'50 
5'00 
1'50 
1'50 
2'50 
1'50 
7'50 
2'50 
2'50 
2'50 
3'50 

. 2'50 

Pr-eus salvant variació o existències. Per les remeses per correu, deu afegir-se a l'i mport de la comanda, 30 cèntims de pesseta per cada 

fracció de 100 grams i per al certificat 30 cèntims els 500 grams, pes mínim adm ès per f Orreus. Demaneu preus a l'engròs, a 

EL CUI .. TIVADOR MODERN TRAFALGAR, 76 (Prop de l'Arc del Triomf) 

TEL E F ON 18744 B A R C E L O N A 

TUBERIA PER A LA MILLOR 
CONDUCCIONS A PRESSIO 
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EL MERCAT 
ULTIMES COTITZACIONS 

ADOBS ¡ . .Y.~!.:'\! .. l.~-~?.~.E..!.~~ -- i 
Superfosfat d'os! 18/20 per cent d'àcid fosfòric i 1/2 i . I , J 

per cent de mtrogen . . . . . . . . . . . · ¡100 qmlos ¡ 16 00 ¡ 
Superfosfat de calç, 18/20 per cent d'àcid fosfònc i i i 

soluble . . . . . . . . 13'50 
Superfosfat de calç, 16/18 per cent 

soluble . . . . . . . . . . . · · · · · 
Superfosfat de calç, 13/15 per cent d'àcid fosfòric 

soluble . . . . . . . . . . · · · · · · 
Sulfat d'amoníac, 20¡21 per cent de nitrogen . . . 
Nitrat de sosa, 15/16 per cent de nitrogen . . . . 
Sulfat de potassa, 90/92 per cent, equivalent a 49/50 

per cent de potassa pura . . . . . . . - · 
Clorur de potassa, 80/85 per cent, equivalent a 49/50 

per cent de pot¡¡ssa pura . . . . . . . · · 
Matèria orgànica còrnia natural, 10/11 per cent de 

nitrogen i 2/3 per cent d'àcid fosfòric . 
.Sulfat de ferro en gra. . . · . . . . . · ·. · · · 
Nitrat de calç, 15/16 per cent de mtrogen 1 28 per 

cent de calç . . . . . . . . . . . . · · 
Cianamida, 19/20 per cent de nitrogen i 60 per cent 

de calç. . . . . . . . . . . . . . 

INSECTICIDES I FUNGICIDES 
Sofre 99/100 per cent, extra . 40 quilos l, 

Sofre 99/100 per cent, extra fi 
Sofre gris o precipitat . . . • i 
Flor de sofre o sofre sublimat. 50 quilos ! 
Sofre de terròs . . . 
Sofre en pans, refinat. 
Sofre d·e ca~¡.ó. . . . 
Sulfat de coure, an~lès 
Sulfat de coure, pa1s . 
Acetat de plom cristall . 
Arseniar de sosa anhidre 
Arseniat de plom en pols 
Permanganat de potassa 
Sosa Solvay . . . . . 
Nicotina 98 per ceot . . . . 
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 
Xeressanes, roure . . . . . 
Bocois de 600 litl'es, roure . . 

PRODUCTES ENOLOGICS 

1 quilo 

Un 

12'50 

11'65 
31'00 
43'00 

52'00 

35'00 

40'00 
12'50 

41'00 

38'00 

23'00 
24'00 
11'00 
30'00 
50'0Ò 
58'00 
60'50 

110'00 
100'00 
300'00 
200'00 
300'00 
500'00 
350'00 

52'00 
26'00 

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

125'00 
260'00 

Acid cítric cristal:litzat estranger. . 100 quilosj 250'00 

Acid tartàric cristal:litzat país !,',,,, 4~8~00,.'00~~ Acid sulfurós anhidre. . . . . . . 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 5 a 20 grams. 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 60 a 100 grams. 190'00 
L luqt1ets sense degotalls, classe corrent, 90'00 

L
u

1
uquets sense ddegotal

1
1
1
s, c1

1
asse mfranxega !. 

1
9
3
o
5

;o
0
o
0 uquets sense egota s, e asse ancesa 

Albúmina de gallina en plaques . 1 quilo ! 20'00 

~~~b~~~I~~ite~i~ . . 100 ~.uilos':¡':,:j ¿Òg:~~ 
Carbó vegetal impalpable 75'00 
Caseïna pura . . . . 350'00 
Cola de peix Cayenne . . 1 quilo 27'00 
Cola de peix en .fideus . -: 27'00 
Cola de peix Saliansky . . . . • i 100'00 
Carbonat de calç (desacidificant). 100 quilos·,,,! 100'00 
Caramel cóncentrat . .~ . . 300'00 
Enofosfat bicàlcic . . . . . 115'00 
Fosfat amònic . . . . . . 225'00 
Gelatina plata en fulles primes 925'00 
Gelatina or en fulles primes . .. . . 975'90 
Gelatina Vinocol en fulles primes . 300'00 
Metabisulfit de potassa criSlal:litzat. . . . 290'00 
Metabisulfit de potassa en pols antifermentat 300'00 
Metabisulfit de potassa en líquid. . . . . 100'00 
Negre animal en pasta rentat . 185'00 
Osteocola Coignet . . . . . 550'00 
San~ cristal:litzada. . . . . 785'00 
Tam a l'éter pols extra . . . 1.650'00 
Taní a l'alcohol, pols extra . . 1.050'00 
Taní a l'alcohol agulles extra . . . • 1.175'00 
Tartrat neutre de potassa desacidificant. i,_ 850'00 

lVIA TERrES FILTRANTS 
Amiant . . . . . . . . . 100 quilos! 1.850'00 
Cel:lulosa extra forta . . . . • i 350'00 · 
Cel:lulosa per a vins licorosos . 1 quilo i 10'00 
Terra d'infusoris . . . . . 100 quilos ¡ 65'00 
Terra de Lebrija . . . . . i 50'00 : 

BLAT CEREALS 
Forment de Castella . 
Candeal de Ja Manxa . 
Forment de la Manxa. 
Aragó ..... 
Navarra. . . . . . 
Urgell i Vallès . . . 
Comarca ..... 
Extreroadurn, blanquet 
Cruxer . . . 
Lleida . . . 

CIVADA 
Extremadura. 
Roja . . .. 

ORDI 
Extremadura. . 
Urgell i Segarra. 
Manxa ... . 

MORESC 
Plata disponible . 

ESCAIOLA 
Andalusia . 

MILL 
Estranger. 
Comarca . 

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

FAVES 
Extremadura. 
Itàlia. . . 
Mallorca . 
Andalusia. 
Turquia. . 
Valencianes 
Prat .. . 
Mahó 

FAVONS 
Sevilla . 
Xereç . 
Marroc . 
Italians . 
Xinesos. 

CIGRONS 

LLEGUMS 

Cigrons Màlaga, fins, números 48 i 50 . 
Cigrons Màlaga de 54 a 56 . . . . . 
Cigrons Màlaga de 58 a 60 . 
Cigrons Màlaga de 60 a 62 . 
Cigrons Màlaga de 63 a 65 . 
Cigrons "pelones" . . . . 
Cigrons Argèlia. . . . . 
Cigrons Castella s u pe ri ors . 
Cigrons Castella mitjans. . 
Cigrons moruns, número 29 
Cigrons Sauc. . . . . 
Orau mitjans . . . . . 
Oran superiors . . . . 

MONGETES 
Mongetes V alèucia Pinet . . 
Mongetes Tranquillon noves . 
Mongetes Monquilines noves . 
Mongetes Mallorca noves . . 
Mongetes Castella corrent . . . . . . 
Mongetes Castella superior garbellades . 
Mongetes C'lstella superiors . 
Mongetes Cocorrosses Castella 
Mongetes Cocorrosses Itàlia 
Mongetes Comarca noves 
Mongetes Perles Galicia. 
Mongetes mitjanes. . 
Mongetes Braila velles 
Mongetes Prat . . . 

VECES 
Veces Andalusia . 
Veces estrangeres . 

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

EL 
p E 

MILLOR 
R A C O 
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UNITAT PESSETES 
•••••o•u•••·•••••••• ·-················· ········ 

100 quilos 45'00 a 47'50 
46'50 a 47'00 
46'75 a 00'00 
45'00 a 46'00 
00'00 a 45'00 
46'00 a 00'00 
00'00 a 00'00 
45'50 a 00'00 
47'50 a 00'00 
45'50 e oo·oo 
31'00 a 32'00 
00'00 a 00'00 

00'00 a 00'00 
33'50 a 34'00 
00'00 a 00'00 

i 42'50 a 43'00 

1 53'00 a 55'00 

i 50'00 a 52'00 
j 50'00 a 52'00 

¡ 125'00 a 130'00 
i 115 '00 a 120'00 
i 62'00 a 63'00 
i 60'00 a 62'00 
i 55'00 a 56'00 
i 44'00 a 45'00 i 48'00 a 50'00 

~ 00'00 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 
! 52'00 a 53'00 
i 64 '00 a 65'00 
! 00'00 a 00'00 
! oo·oo a 00'00 
i 00'00 a 00'00 l 75'00 a 80'00 

! 53'00 a 53'50 
i 53'00 a 53'50 
j 00'00 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 
1 47'50 a 48'00 

i 85'00 a 86'00 
i 67'00 a 68'00 
i 64'00 a 65'00 
i 00'00 a 00'00 
i 60'00 a 61 '00 
i 65'00 a 85'00 
¡ oo·oo a 00'00 
i 135'00 a 170'00 
i 125'00 a 140'00 
i 60'00 a 65'00 
i 165'00 a 180'00 
i 80'00 a 85'00 
j120'00 a 130'00 

j 90'00 a 100'00 
i 98'00 a 100'00 
i 97'00 a 98'00 
i 92'00 a 94'00 
i 112'00 a 118'00 
!122'00 a 128'00 
i 00'00 a 00'00 
!110'00 a 112'00 
i 61'00 a 00'00 
i 98'00 a 100'00 
!122'00 a 128'00 
i 00'00 a 00'00 
i 65'00 a 00'00 
1100'00 a 105'00 

j 42'00 a 42'50 
140'00 a 42'00 

i 41'00 a 41'50 
i 40'00 a 40'50 
i 90'00 a 00'00 
i 70'00 a 73'00 
;160'00 a 165'00 
i 45'00 a 46'00 
.115'00 a 125'00 

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 Extra Castella. 
Farina corrent Castella 
Farina Baixa. . . 
Número 3, amb sac. 

úmero 4 
Segones 
Terceres 
Quartes . 
Menut . 
Segó . . 
Segonet. 

! . 

FARRATGES I PINSOS 
Garrofes negres Vinaroç, sense sac (preus en rals). 
Garrofes negres Castelló (preus en -rals) . . . . 
Garrofes Matafera vella (preus en rals) 
Garrofes roges (preus en rals) . . 
Garrofes Ei·;issa (preus en rals) . . 
Garrco~s Mallorca (preus en rals) . 
Polpa de remolatxa, país, sense sac 
Turló de GOCO • 
Farina de llinosa 
Alfals primera 
Alfals segona. 
Palla llargueta 
Palla curta. . 
Fulla d'oliverí'l 

ALLS FRUITES SEQUES 
Alls en forc, Cappares . . . 
Primeres . . . . . . . . 

AMETLLES 
Mallorca propietari, sense tros 
Mallorca escollida . . . . . 
Llargueta . . . . . . 
Mollar, amb clofoll.a . . 
Gra Esperança primera . 
Gra Esperança segona . 

ANÍS EN GRA 
Andalusia . . 
Manxa ... 

AVELLANES 
Gra primera . 
Colliter . . . 
Garbellada. . . 
Negreta escollida 

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

COMINS 
Del país. . 

LLOBINS 
Llobins número 1 
Llobins número O . 
Llobins Alhucemes 

NOUS 
Escollides . 
Corrent. 

PÈSOLS 
Sencers. 

PINYONS 
Castelles . 

SAFRANS 
Selecte . . . 
Superior Estat 
Aragó . .. 

XUFLES 
Escollides . . 
Esporgadura. 

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

DE OLrVA 
Co:t;rent bo, taxat 
Corrent superior 
Classe fina. . . 
Classe fina extra. 

ous 

OLIS 

! UNITAT ! PESSETES 
:-·······-········---: ··························· 
.itoo quilos ¡ 80'00 a 85'00 
¡ • : 67'00 a 67'50 
¡ ! 64'00 a 65'00 :¡ i 67'00 a 68'00 
. l • ! 66'50 a 67'00 
¡ • ! 00'00 a 00'00 

:1 60 quilos i 25'00 ·a 26'00 
i • i 24'00 a 25'00 

Ï • ! 18'50 a 19'00 
Ï ! 15'00 a 16'00 
·¡ i 14'50 a 15'00 
i 70 litres ! 15'50 a 16'00 
·¡ i· 12'50 a 13'00 
:¡ 115'00 a 15'50 

.¡ 42 quilos ! 47;oo a 00'00 

.: • ¡ ·47 00 a 00'00 

.! i 41'50 a 00'00 

. i • i 45'00 a 00'00 

.! i 34'00 a 36'50 

.¡ • i 34'00 a 36'50 
·i100 quilos i 29;oo a 31'00 
. ¡ • i 39 00 a 40'00 
,¡ • i 36'00 a 37'00 
.¡ 40 quilos ¡ 8'50 a 9'00 
¡ • : 7'50 a 8'00 :i • ! 3'00 a 3'50 
: . 4'00 4'50 . i • ¡ 00'00 : 00'00 

•: . 

. lLa decenJ 00'00 a 00'00 
·i i 00'00 a 00'00 

.llOO quilos l410'00 a 00'00 

.! Ï420'00 a 00'00 

.! Ï450'00 a 00'00 

.¡ • Íl60'00 a 00'00 

.¡ !430'00 a 00'00 

.; • ¡ 00'00 a oo·oo 

:I l1~g:g~ : gg:~ 
.! !240'00 a 00'00 
.¡ ! 80'00 a 00'00 
·i ! 00'00 a 00'00 
.¡ !110'00 a 00'00 

.l l125'00 a 

.! i OO'OC a 

.! i 00'00 a 

.! ÏllO'OO a 
·i i 00'00 a 

00'00 
00'00 
00'00 -
00'00 
00'00 

.l l140'00 a 00'00 

.! i 50'00 a 00'00 

.¡ ! 85'00 a 00'00 

. l l 80'00 a 00'00 

. ! h35'00 a 00'00 

.! i 00'06 a 00'00 
j : 

·l ¡100'00 a 00'00 

¡540'00 a 00'00 

. j Í250'00 a 00'00 
· ¡ !230'00 a 24 0'00 
. ¡ j_190'00 a 00'00 

! -: !155'\)() a 00'00 

.

·I., ¡ 00'00 a 00'00 

El cent · i 15'00 
·i 23'50 
'i 23'50 
·! 28'00 
·i 29'00 
.: 29'00 .¡ •. 26'00 

:¡ . ~n~ 
i • 40'00 

.I 100 quilos l 182'60 .¡ ¡ 191'3o 
· i ¡ 217'39 
.¡ ¡ 226'10 

¡.~.!~!. .. !--~-~~.?.~.!.~~--
¡ I DE PINYOLA 

Verd, primera 
Verd , se~ona. 
Groc, pnmera 
Groc, segona . 
Fermentat. . 
Fosc . . .. 

. i100 quilos i100;00 a 1M35 

. ¡ • !100'00 a 00'00 
: !121'70 a 130'45 

• 1100'00 a 104'35 
i 78'30 a 00'00 
l 95'65 a . 00'00 

DE COCO 
Blanc (en barrils) 
Cochín . . . 
Palma .. . 
Extrafl.or . . 

DE LLINOSA 
Cru (en barrils) 
Cuit . .... . 

!125'00 a 00'00 
!155'00 a 00'00 
!170'00 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 
i 

Incolor . . . . 

i115'00 a 00'00 
!123'00 a 00'00 
! 150'00 a 00'00 

SURO : l 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, primera. ! El quintà i 65'00 a JO'OO 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, segona. i • i 30'00 a 35'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, tercera. i ! 15'00 a 20'00 
Planxes de suro de 3 a 4 centímetres gruix, primera. ! ! 80'00 a 90'00 
Planxes de 3 a 4 centím. gruix primera ordinària. . ; ! 50'00 a 55'00 
Planxes de 3 a 4 centímetres gruix segona . i \ 25'00 a 30'00 
Planxes de 3 a 4 centímetres gruix tercera . ¡ ¡ 15'00 a 20'00 

VINS ¡ Grau i : Ne- Ro-
p d

. : :Blanc gre sat 
ene es · · · · · ¡ càrrega '2'55- 2'45- 2'45 

Camp de TarragC?na · ¡ :2'65-2'60-0'00 
Co?-ca de Barbara . · ¡ » !2'55 _ 0'00- 0'00 
P~orat · . · · ·, · ¡ iO'OO- 2'65- 0'00 
Vilanova 1 Geltru · ¡ iO'OO - 2'45- 0'00 
Igualada · ¡ !2'55- 2'45- 2'55 
Martorell · ! • i2'60- 2'50- 2'60 
M~nxa · · ¡ !2'10- 2'20 -0'00 
Mistela · · ¡ !3'20- 0'00- 3'15 
Mo~catell · : !3'30 - 0'00- 0'00 

Rectificats d'indús~;,~6~~~J;-~ . · · -1100 graus! 254'00 
Rectificats de residus viniès, 96/97 graus. : ' 245'00 
Rectificats de vi, 96FJ7 graus . . . . i » i 2'¡5'00 
Desnaturalitzats 88/90 graus . . . . i » i 140'00 

~e;~:Je~l~~~A· d; 
7~~;~~ATS : j Grau i I oo·~~5;0oo·oo 

Mares de vi, 24/30 graus d'àcid . . . !100 quilos j 0'75 a 0'00 
Tartrat de calç, 50/52 graus d'àcid . ' : 1'30 a 0'00 
Tartrà de brisa, 55/60 ~raus d'àcid . . i i 1'30 a o:oo 

VI AGRES . l,' l.· 

CLASSE CORRENT 
Da11rat . . . . . . ¡Hectolitrej 
Prior. . . . . . . . • . 

f~t: :::.r I i 
De 5 graus. . . . ¡ 
De 6graus. . . . ¡ 

D:~~~ÏALS I LLURS PRODUCTES ·: . ·,:,1: El quilo 
Bous del país. . . . . . . . . . . canal 
Vaques del país. . . . . . . . . . 
Vedelles gallegues del país . . . . . • . ; 
Vedelles de lli!t del país fins a 100 quilos. 
Estaques fins a 150 quilos . . . . . . . ¡ 

:!~}~~/:~sd:l~5:c:.üil~s. ·:.·i,'',,,':.! Porcs valencians blancs. 
Porcs extremenys . . . 
Porcs mallorquins. . . 

CAVALLAR 
Cavalls grossos, a ull, segons siguin 

LLANAR . l 
Anyells aragonesos . . . . . . . i 
Anyells aragonesos, femelles . . . ¡ 
Lletals aragonesos. . . . . . . . : ! 
Moltons extremenys, de 12 a 14 quilos. . ! 
Ovelles exh·emenyes, de 10 a 12 quilos . ¡ 
Anyells extremenys, llana . . . . . . . ¡ 
Anyells extremenys, femelles esquilades. 
Moltons extremenys, esquilats . . · i 
Anyells manxecs, vena . . . . . : l 
Anyells manxecs, capats . . . . . ! 
Anyells manxecs, femelles. . . . . 
Moltons castellans, de 12 a 14 quilos : l 
Ovelles castellanes, de 11 a 13 quilos . ¡ 
Anyells castellans . . . . . ¡ 
Anyells castellans, femelles . ¡ 
Anyells mallorquins . .. . . ¡ 
Ovelles del país . . . . . . ; 

30'00 
40'00 
50'00 

80'00 
80'00 

125'00 

40'00 
45'00 
50'00 

2'60 
2'60 
3'30 
3'80 
3'40 
3'15 

a 2'80 
a 2'80 
a 3'53 
a 4'10 
a 3'60 
a 3'40 

3'40 a 3'60 
3'40 a 3'60 
2'90 a 3'0j 
3.'10 a 3'15 

(Variació) 

4'10 a 
4'35 a 
5'50 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
3'65 a 
3'25 a 
4'00 a 
4'30 a 
0'00 a 
2'50 a 

4'20 
4'45 
5'75 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
3'75 
3'35 
4'10 
4'40 
0'00 
2'60 

Camiseria-- Corbateria 
Mitgeria 

Gèneres de Punt 
Mas & Roca 

Caaea Especialitzades per 
a la Mida 

Portaferrissa, 24. - Tel. 17642 
Fontanella, 16. Tel. 1221! CAMISERS BARCELONA 

.. 



.V~RtCUl TURA T RA~IADER1A 

r res 
ALBERCOQUERS 

Bosniana.-Fruit gros. Madura juliol. 
Caninos.-Fruit gros. Madura juny i juliol. 
Cor de Bou.~Fruit gros. Madura juliol i agost. 
Damàs blaJlc.-Fruit petit. Madura juny. 
Paviot.-Fruit gros. Madura juliol i agost. 
Pèche de Nancy.-Fruit mitjà. Madura juliol 
Reial Fi.-Fruit gros. Madura juny i juliol. 

Plançons força extra . 
'' , primera, . 

segona. 
ATZERO~RS 

De fruit blanc. Madura setembre. 
Plançons força extra . 

AVELLANERS 

2'50 ptes. 
2'25 " 
2'00 

2'50 ptes. 

N egreta.-Plantes arrelades. 200 pte s. el centenar 
Grif ols, 25 ptes. el 100; el miler, 200 ptes. 

' CIRERERS 
Hrancal.-Madura maig i juny. 
Cor de Colóm .~Madura juny. 
Cúa C.:urta.~adura juny, 
Garrafa] de Lleida.-Madura juliol. 
Guindo dolç.-Madura· juliol. 
Sant CJiment.-Madura juny i juliol. 
Villeretes.-Madura maig i juny. 

Plançons força extra . 
" " primera . 

segona . 
CODONYERS 

Del Pais.-Madura setembre i octubre. 
Waudemmont.-Madura setembre i octubre. 

Plançom·, força extra . 
" " primera . 

segona 
FIGUERES 

Berdissot.-Blanca i negra. 
Coll de Dama.-Blanca i negra. 
Carbassetes.-Blanca. 
Figa-Flor o de Porc-Negra. 
Fraga.-Blanca. 
Gota de Mel.-Blanca. 
SejoJ.a.-Bilanca 

Plançons força extra 
NESPRERES 

Nesprera,_ del País. 
Plançons força extra 

NIESPRERS (Nispero) 
Del Japó. 

Plançons força extra . 
" " primera, 

P ALOSANTO (Kaki) 
Del Japó. 

Plançons força, t xtra . 
" " primera, 

PERER•ES 
De tij¡¡, alta o a tot vent 

D'istiu 
André Desportes.-Fruit petit. Madura juny. 
Hellissima.-Fruit mitjà. Madura agost. 

2'50 ptes. 
2'25 " 
2'00 

2'50 ptes. 
2,'25 " 
2'00 

3'50 ptes. 

2'50 ptes. 

4'00 ptes. 
3'50 " 

4'00 ptes. 
3'50 " 

Bon Cristià d'istiu.-Fruit gros. Madura agost setemore. 
Ceremenyes.-Fruit mitjà. Madura juny. 
Castells.- Fruit mitjà. Madura julioL 
Campmanyes.- Fruít mitjà. Madura juliol. 
Camosa .fina.- Fruit mitjà. Madura juliol. 
Carbassa d' Espanya]-Fruit gros. Madura agost i setembre. 
Colorada de Juliol.-Fruit mitjà. Madura agost. 
Mallorquina.-Fruit mitjà. Madura agost i setembre. 
Reia] d'Istiu.-Fruit gros. Madura setembre. 
Tendral.-Fruit gros. Madura juliol i agost. 
1'endral de Reus.-Fruit gros. Madura juJiol i agost. 
Sant Joan.-Fruit mitjà. Madura de juny a agost. 

De tardor 
Belle de Berry.-Fruil gros. Madura octubre i novembre. 
Beurrée d'Amaulis.-Fruit gros. Madura setembre i oc- -

tubre. 

Per a comandes: «EL CULTIVADOR MODERN» 
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ruiters 
B eurrée Blanc.-Fruit gros. Madura septembre i octubre. 
Williams Barlet.-Fruit gros. Madura setembre. 

D'hivern 
liergadanes,-Jt'ruit mitjà. Madura no vembre i desembre. 
Beurrée d' Aremberg.-Fruit gros. Madura de novembre a 

febrer. 
Le Lectie1·.- Fruit gros. Madura desembre i gener. 
Saint Cfermain.-Fruit · gros. Madura desembre. 

Pereres de tija baixa 
Na11es (sobre peu de codonyer) 

Dïstiu 
A11dré Desportes.-Fruit mitjà. Madura juny. 
Bellissima.-Fruit mitjà. Madura agost. 
Bergamota d'Istw.-Fruit mitjà. Madura agost i setem

bre. 
Beurrée de J'Assumpció.-Fruit gros. Madura agost i se-

tembre. 
Beuuée Blanc.-Fruit gros. Madura agost i setembre. 
Beurrée Reial.-Fruit gros. Madura setembre. 
Hon Cristià d'istiu.-Fruit gros. Madura agost i setembre. 
J:JoniTe Louise.-Fruït gros. Madura d'agost a octubre. 
Camosa fina.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Castells.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Colorada de juliol.-Fruit mitjà. Madura juliol i agost. 
Llucieta.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Mallorquina.-Fruit mitjà. Madura agost setembre. 
Penyasques ........ Fruit gros. Madura agost. 
Sant Jaume.-Fruit mitjà. Madura juliol agost. 
San Joan.~Fruit mitjà. Madura juny. 
Tendral d'istiu.-Fruit petit. Madura juliol i agost. 
Tendral de Reus.- Fruit gros. Madura juliol. 

De tardor 
Alliance Franco-Russe.-F·ruit g.ros. Madura setembre 

octubre. 
Beurrée d'Hardy.-Fruit gros. Madura setembre i octubre. 
Col mar d' Aremberg.-Fruit gros. Madura setembre i oc-

tubre. , 
Curé o Belle de Beny.-Fruit gros. Madura octubre i no-

vembre. · 
1 

Doyen11e Gris.-Fruit gros. Madura octubre. 
Duquesa d'Angulema.-Fruit gros. Madura setembre oc

tubre. 
Jeanne d'Arc.-Fruit gros. Madura octubre i novembre. 
Margarida Marillach.-Fruit gros. Madura setembre i oc-

tubre. · 
Rosabel Baltet.-Fruit gros. Madura de setembre a no

vembre. 
Williams Barlet,.........,Fruit gros. Madura setembre. 

D'hivern 
Belle Angevine.-Fruit gros. Madura de desembre a març. 
l:iergadanes.-Fruit mitjà. Madura novembre i desembre. 
Beurrée d'Aremberg.-Fruit g.ros. Madura de novembre a 

febrer. 
Beurrée Clairgeau.-Fruit gros. Madura novembre i de· 

sembre. 
Beurrée Diel.-Fruit gros. Madura novembre i desembre. 
Bon Cristià d'hivern.-Fruit gros. Madura desembre i ge-

ner. _ 
Charles de Battemberg.-Fruit gros. Madura novembre i 

desembre. 
Charles Ernest.-Fruit gros. Madura novembre i des)m-

bre. 
lJayenne du Comice.-Fruit gros. Madura d'octubre a de-

sembre. 
Duc de Bordeaux.-Fruit gros. Madura de desembre a te-

brer. 
Le Lectier.-Fruit gros. Madu ra desembre i gener. 
Notaire L'epain.-Frwt gros. Madura desembre i gener. 
Passe-C:rassanne.-Fruit gros. Madura de novembre a ge-

ner. 
Presiàent Drouard.-Fruit gros. Madura d'octubre a de-

sembre. 
Saint Germain.-J<'ruit gros. Madura desembre. 

Plançons força extra . 
" " primera 
" " segona 

2'50 ptes. 
2'25 " 
2'00 " 

Trafalgar, 76 Telèfon .. BARCELO TA 

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



POMERES 
D'istiu 

AGRICULtURA I RAMAbER.tA 

! 
¡ 

Benvingut.-Fruit gros. Madura juny i juliol. 
Cote d' Azur.-Fruit gros. Madura jun¡y. 

Astrakan rouge.-Fruit gros. Madura juliol. 
Gavatxa.-Fruit mitjà. Madura agost i setembre. 
Géant Exposition.-Fruit gros. 'Madura juliol. 
Mingueta.-Fruit gros. Madura juliol i agost. 
..Poma-Pera.-Fruit gros. Madura agost i setembre. 

¡ 

I 

Gavatx Sant Jaume.-Fruit gros. Madura juliol. 
Le Vainqueur.---J:?ruit gros. Madura maig. 
MayfloW'er.-Fruit gros. Madura juny. 
Roqueta Gelat.-Fruit mitjà. Madura júliol. 
Sant Pere.-Fruit molt gros. Madu·ra juny . 
Sneed o Earliest oi All.-Fruit •gros. Madura juny. 

De tardor 
Corona.-Fruit gros. Madura octubre. Tardans 
Emperador Alexandre.---J:?ruit mitjà. Madura setembre Anís del Llobregat.---J:?ruit mitjà. Madura agost setem-

octubre. 
Hortelana.-Fruit gros. Madura octubre. 

bre. 

Jeanne Hardy.-Fruit mitjà. Madura octubre i novembre. 
Ròqueta Gelada.-Fruit mitjà. Madura octubre i novem-

i 
I 

Brunyò Violeta.-Fruit petit. Madura agost. 
Brunyò Pavia.-Fruit gros . .Madura agost. 
Gavatx tardà.-Frui.t gros . . Madura agost. 
Groc gros.-Froit gros. M·adura agost. 
Planata o Xino.-Fruit petit. Madura agost. 
Sant Miquel.-Fruit gros. Madura setembre. 

bre. 
Torres.-Fruit gros. Madura octubre i novembre. 

D'hivern 

: 

j 

Benne li·eauty.-Fruit mitjà. Madura de novembre a ~ener. 
Bismarck.-F.ruit mitjà. Madura de novembre a gener. 
Calvilla blanca.---J:?ruit I]litjà. Madura d'octubre o desem-

i 

! 
Plançons força extra . 2'50 ptes. 

2'25 " 
2'00 " 

" " pri·mera 

bre. 
segona. 

Camosa iina.-Fruit mitjà. Madura de novembre a gener. 
Camosa geJada.-Fruit mitjà. Madura de novembre a ge

ner. 
I P&UN!ERE•S -· 

Japonesa Abundancia.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Japonesa Burbank.-Fruit gros. Madura juliol. 
Japonesa GoJd.en Japan.-Fruit gros. Madura juny. 
Japonesa Santa Rosa.-Fruit gros. Madura juliol. 
Moscatella.---J:?ruit ~ros. Madura agost. 

Camosa vermella.-Fruit mitjà. Madura de novembre a ge-
ner. 

: .... 
: 

~ ¡ 
Ciri.-Fruit gros. Madura novembre i desembre. 
Fonollet gris.-Fruit gros. Madura no'Vembre i desembre. 
j ohnathan.-Fruit gros. Madura de novembre a ~ener. 
Manyaga.-Fruit gros. Madura d'octubre a abril. 

·¡ 
! 
; 

Reina Claudia Bavay (groga).-'Fruit gros. Madura setem
bre. 

Nespla de la Costa.-Fruit gros. Madura d'octubre a abril. 
Reineta d' Anglaterra.-Fruit mitjà. Madura d'octubre a de- I 

Reina CJaudia Diàfana.-Fruit gros. Madura agost i se-
tembre. 

Reina Claudia Dorada.-F·ruit gros. Madura juliol i agost. 
Reina Claudia Falsa.---J:?ruit mitjà. Madura juliol. sembre. I 

Reineta dorada.-Fruit gros. Madura d'octubre a desem- • 
bre. 

! 

I 
Reina Claudia Monstruosa-.-Fruit gros. Madura agost. 
Reina Claudi.,; Morada:.-F·ruit gros. Madura agost. 

Verda Doncella.-Fruit gros. Madura de novembre a ge- Reina Claudia Verda.-Fruit gr·os. Madura agost i setem
ner. 

Wolf Rivière.-Fruit gros. 
Plançons força extra . 

" " primera 

Madura de novembre a gener. 
2'50 ptes. 
2'25 , 

: 
' ! 

; 
i 
; 

bre. 
Rovell d'Ou.-F.ruit gros. MadJ.Jra agost i 

Plançons ·força extra . 
" " pri-mera 

setembre. 
2'50 ptes. 
2'25 " 
2'00 " i 

~ " " segona. " " seg~ma. 
PRBS:SEGUEIRS 

2'00 " 

Primerenes 
Amsden.-F.ruit mitjà. Madura juny j.uliol. 

' ., 
: 
i 

SERVERA 
Plançons força extra . . . . 4'00 ptes. 

Planter 
PER A 

Ametllerts 
Obtinguts d'ametlles amargues, es re
comanen com a patró o porta-empelt 
de les diverses menes d'ametllers més 
apropiades en cada comarca i també 
per a albercoquers, presseguers i en 
general per a tots els fruiters de pi
nyol que empeltats sobre ametller i 
conreats al secà són més rústecs i de 
més llarga vida. Plauen a l'ametller 

terrenys calcaris i secs. 
( 100 plantes, 40 pessetes 

De 2 anys ( 1.000 plantes, 250 pessetes 
( 100 plantes, 45 pessetes 

De 3 anys ( 1.000 plantes, 350 pessetes 

Alberc-oquers 
-Requereix a l'albercoquer terrenys si
licis, lleugers i permeables en expó· 
sicions atemperades o un xic càlides. 

( 100 plantes, 25 pessetes 
De 1 any ( 1.000 planfes, 200 pessetes 

Cirerers Sta . Llúcia o Mahaleb 
Es la mena més indicada, per a patró 
o porta-empelt de tota classe de cire· 
rers . S'adapta eñ tots els terrenys i 
prospera en els més pobres,· particu
larment en els calcaris o cretacis. Re
sisteix bé les podes. Planter de 5 a 6 

milimetres de circumferència. 
100 plantes, 15 pessetes 

1.000 plantes, 100 pessetes 

-
de Fruiters Bords 

LA FORMACIÓ DE- VIVERS 
/ 

Codonyers , 
Poden conrear-se per a l'obtenció de 
codonys i -també per a patró o porta
empelt per a pereres, especialment 
les de tallabaixa o nanes. Plauen al 
codonyer els terrenys silíci-ar-gilosos 
o calcaris frescos. Planter de 5 a 6 

milímetres de circumferència. 
100 plantes, 20 pessetes 

1.000 plantes, 150 pessetes 

Noguers 
S'adapten en tots els terrenys, qualse
vol que sigi llur composició geològica 

i especialment en els calcaris. 
( 100 plantes, 35 pessetes 

De 1 any ( 1.000 plantes, 250 pessetes 
. ( 100 plantes, 45 pessetes 

De 2 anys ( 1.000 plantes, 350 pessetes 
De 2 metres, 100 plantes, 175 pessetes 

· Pereres _ 
S'utilitzen com a patró o porta·empelt 
de moltes menes de pereres, especial
ment les altes o a tot vent. S'adapten 
bé en els terrenys de composició silí· 
cia. No r.rospera en les terres calcà
ries, argiloses, compactes o excessiva-

ment humides. 
( 100 plantes, 15 pessetes 

De 1 any ( 1.000 plantes, 125 pessetes 

Pomeres 
Per a porta-empelt de tota mena de 

pomeres. Li convenen terrenys silíci
argilosos, quelcom frescos . Li són con, 
tràries les terr~s compactes, calcàries 

seques i les silíci-pobres. 
De 1 any, 60 pessetes el miller 

De 2 anys, repicades, 100 pessetes el miler • 
Plançons de 1'30 rots . d'alt1 100 ptes. centenar 

Pressegu'ers ~ 
S'adapten en terrenys pr.ofunds, fèrtils 
i sans. Exposicions atemperades. No 
li convenen els terrenys humits ni les 

argiles molt compactes. 
( 100 plantes, 15 pessetes 

De 1 any ( 1.000 plantes, 125 pesset~s 

Pruneres Myrobolun 
El millor patró o porta-empelt per a 
tota mena de pruneres i P.er a presse
guers conreats en horta. Té l'avan
tatge e¡ u e po lluca per el . peu de la 
soca. S'adapta en tots els terrenys i 
fins en els calcaris. Plantes de 5 a 6 

milímetres de circumferència. 
100 plantes, 15 pessetes 

1.000 plantes, 100 pessetes 

T;uongers agres 
Insubstituïbles per a peu o porta-em
pelt de tarongers de tota mena, man

darines i llimoners. 
100 plantes, 50 pessetes 

1.000 plantes, 450 pessetes ---
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AGRICULTURA I RAMADERIA 

Llavors d'Hortalisses 
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 
Bl€da, fulles verdes 
Borratxa 
Bròquil blau de Santa Teresa 
Bròquil blanc primerenc . 
Bròquil gros de Nadal, morat 
Bròquil mig blanc de Sant Andreu, primerenc . 
Bròquil romà de Quaresma 
Bròquil gros blanc, tardà, de Sant Is~dre . 
Carxofa grossa de Laón 
Carbassa francesa, del bon gust 
Carbassa Cabell d' Angel 
Cal."bassa vinatera o de Pelegrí 
Cal'lbassons 
Card ple blanc 
Ceba blanca, primerenca, de la Reina 
Ceba blanca grossa, primerenca 
Ceba blanca grossa, francesa, tardana 
Ceba vermella Campeny, molt primerenca . 
Ceba vermella de cabll!ssar . 
Ceba vermella llarga, de Vic, primerenca 
Ceba valenciana, per a l'exportació 
Cibulet 
Cerfull comú ¡ . 
Cerfull molt rissat 
Cogombre llarg, verd. 
Ootgómbre petit, Cornichon 
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 cap deli, JQaneta 0 N antesa 
Col de capdell, Mitra o Cor de Bou 
Col de capdell, Quinta], molt grossa 
Col de capdell, Sohwein.furt 
Col de capdell, Sant Dionís 
Col de capdell, York, primerenca . 
Col de capdell, Lombarda, morada, grossa 
CQI de BrusseJ.les 
Col verda de brotó. 
Col gegant farratgera, Cavalier 
Col gegant farratgera, de fulles rissades 
CoHf.lor extra primerenca . 
Coliflor de Nàpols, primerenca 
Coliflor de :Nàpols, tardana 
CQliflor de Nàpols, molt tal'dana 
Colinap (Napicol) blanc, Champion 
Creixens Alenois o morritm·t 
Creixens d'aigua o de font 
Creixens d'horta 
Escalunyes. . 
Escarola rissada, de fulla doble 
Escar.ola rissada, cor ·ple . . . . 
Escarola molt rissada, Cabell d' AngeÍ 
Escarola Qlanca, 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 capdell, Rei de Maig 
Enciam de ca.pd.ell gros, d'hivern 

100 grs. Un quilo 
Ptes. Ptes. 

1'50 
4'50 
3'00 
5'00 
6"oo 
6'00 
1'75 
1'00 
1'00 
2'00 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
6'00 
1'25 
4'00 

10'00 
l'O O 
3'00 
3'50 
3'50 
2'50 
3'50 
1'.75 
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 
O'i5 
1'25 
1'25 
2'25 
1'25 
1'00 
l'O O 
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 
BO'OO 
30'00 
20100 / 
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 

Enciam de capdell escaroler o català . . . . 
Enciam de capdell, Trocadero, per a l'exportació 
Enciam romà, llarg, blanc .1 • •• 

EnCiam romà, llarg, verd 
Faves quarentenes, molt primerenques 
Faves primerenques, blanques 
Faves primerenques, morades . 
Faves grosses, de Mahó, tardanes · . 
Julivert comú 
Julivert fulla molt rissada 
Meló de la Guatlla, primerenc 
Meló valencià tendral, primerenc· 
Meló valencià groc, primerenc 
Meló valencià, tardà • 

MONGETES 
PER A MENJAR, TENDRES 

TE>rreres, Mig-dol, molt primerenq-q.es 
Terreres, Negra de Bèlgica, molt pr~renques 
Terreres, Motxa vermella, _primerenques 
Terreres, Motxa grisa, primerenques . . 
Emparradores, Avellaneta blanca, primerenques 
Emparradores, Avellaneta negra, primerenques. 
Emparradores, A vella-neta vermella, mig prea. 
Emparradores, Incomparable o Cuc francés, pr. 
Emparradores, Sucre o Llaminera, molt prim. 
EmparradQres, Garra:fal groga, mig prim. 
Emparradores, Garrafa! morada, bisbes, mig pr. 
Emparradores, Custòdia o Floreta, tardanes 
Emparradores, Romana 0 Facciosa, tardanes . 

PER! A DESGRANAR 

Terreres, Ganxet d'Alcanar, molt primerenques 
Terreres, Manresana, primerenques 
Emparradores, Rènega blca., mig primerenques 
Emparradores, Carai, tardanes 
Emparradores, Ganxet, tardanes 
Emparradores, Garrofó valencià, gra molt ample 

Nap de taula, blanc, :vodó 
Nap de taula, blanc, llarg 
Nap de taula, blanc, mig llarg (nap de moda). 
Nap de taula, groc, rodó 
Nap de taula, ]larg, negre 
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, gl'OS, de morro 
Pebrot, molt gros, de Reus 
Pebrot, molt gros, de Torroella 
Pèsols Austràlia, mata baixa 
Pèsols Austràlia, emparradors 
Pèwls 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 rosa, rodó, punta blanca 
Ravenet ve1'lllell, rodó, punta blanca 
Ravenet vermell, llarg 
Ravenet rosa, mig llarg, punta blanca 
Ravenet ve=ell, mig llarg, punta blanca 
Remolatxa ~ina, morada 
Remolatxa fina Cbeltenbam . 
Selsifis blanc . 
Síndria. molt 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 Brussel-les 
Xirivia 

roo grs. Un quilo 
P(es. 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 

"' '¡j 

= oQ) 

'O 
o 
p, 
riJ 
Q,) .... o 
(,) 

.... 
Q,) 
p, 

"' o 
Q,) ... 

o.. 

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 
3'75 
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 8'00 
1'00 8'00 
4'00 35'00 
1'25 10'00 
1'00 9'00 
1'00 9'00 
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 RAMADERlA 

Llavors de Farratgeres 
·--------------------------------------~----

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. 
Argelaga. 
Bersim 
Bromo de prats 
Carbassa molt grossa 
Cinossuro de prats 
Civada fromental. 
Colinap 
Col gegant, fulles llises, Cavalier 
Col gegant, fulles rissades . , . 
Col ça 
Dacti10 aglomerat 
Festuca pratensis. 
Festuca ovina 
Fleo de prats 
Girasol gran 
Roleus llanós 
Lotus oomú . . . . 
Moresc gegant Caragua groc. 
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 
3'50 
3'50 
4'00 
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 
~·oo 

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

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

. 

I 

J 

Nap suec, molt gros, llarg 
Nyàmares. 
Pastanaga farratgera, groga 
Pastanaga farratgera, blanca 
Pèsol farratger 
Pimpinela o trepadella rústega. 
Poa 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 
Remolat{{a (bleda rave) blanca, mig sucrera 
Remolatxa sucrera 
Serradella anual 
So~o negre sucrat 
Sulla desclofollada 
Trèvol vermell o violeta 
Trèvol anyal, fè o fenc 
Trèvol nano, .blanc .. 
Trèvol híbrid 
Trèvol de les sorres (Anthyllis vulnerària) 
Trèvol d'Alexandria o Bersim 
Trepadella d'un dall, els 100 quilos . 
Trepadella de dos dalls, els 1oo quilós· 
Vessa farratgera, peluda 
Xicoira d'arrel grossa 
Xirivia 
Llevors per a prats, en barreja 
LleV'O'rs de graminees, en barreja 

I 

.. 

Un quilc 
Ptes. 

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 

150'00 
200'00 

2'50 
15'00 

8'50 
3'00 
2'00 

--------------------------~---------------------~--------------------------------
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Publicacions da l'Escola Sup8rior d'Agricultura 
Fabricació cl'ç>li s, A ugus t Matons. 
L'art de fer bon vi, jaume Raventós. 
Indústries de Ja llet, Josep M.a Soler i Coll. 
La reproducció i la herència del bestiar, iVl. 

Rossell i Vilà. 
Anàlisis d'adobs, Francesc Nubiola. 
Les vaques i la producció de ll et, M. Rossell 

i Vilà. 
L'ametller, Joan Salom Morera. 
Organització i guiatge de Sindicats Agrí

coles, Josep M.a Rendé. 
L'olivera, August Matons . 
Fisiologia dels animals domèstics, Leandre 

Cervera 
Fabricació de conserves vegetals, Ramon 

Sala. 
Conreu forçat d'hortalisses i flors, Viçents 

Nubiola. . ~ 

Descripció de les més importants varietats 
d'avellaner a Catalunya, Trotte"t· i Matons 

La truticultura extensiva a California, Ra
mon Sala. 

El diabló de l'avellaner, J. Nonell i Comes . 
Nota.s sobre el cultivo de la remolacha azu

carera, Agustín Guitart. 
La sansa com adob, August Matons. 
Com es poda l'olivera, August Matons . 

6'00 pessetes-
6'00 » 

-1'00 • 

4'00 • 1 
'3'00 • 

6'00 • 
4'00 

7'00 
6'00 

7'00 

5'00 

-
5'00 

3'00 

3'00 
1'00 

0'75 
0'50· 
0'50 

Resum el e con ferènciC'S el " viticultura, Er;:¡ s
me M. cFimbert. 

Les cuqu es filoses, A u gust Matons. 
El corc de les pomes i de le · prunes, August 

l\iatons . 
La plantació d'arbres, August Mat~ns . 

El còlera de l'aviram, G. R. Danés i Casa
bosch . 

Un factor primordial en la producció de l'a
metller, Joan Salom . 

La psicologia de nostres pagesos, Josep M.a 
Rendé. 

Engreixement de porcs, M. Rossell i Vilà. 
Com es combat el diabló de l'avellaner, Joan 

Aguiló. 
L'alimentació humana, Jaume Raventós. 
Treballades i adobs, Josep Camp. 
L'arrufat i el pugó del presseguer i l'amet-

ller, joan Salom. 
L'esporga de l'ametller, Joan Salom. 
El negre de l'olivera, August Matons. 
La vaca lletera, M. Rossell i Vilà. 
Engreixement de vedells, M. Rossell i Vilà. 
Cinc lliçons d'Enologia, Jaume Raventós. 

· L'adob de l'ametller, Joan Salom. 
Per a fer bons olis, August Matons. 
L 'arada Brabant, A. Daneo. 

0'75 pessC'les 
o·:o • 

0'50 » 

0'!10 • 

0'50 • 

0'50 

0'50 
0'50 

0'50 
0'75 
0'50 

0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
1'00 
0'50 
0'50 
0'50 
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AGRICULTURA RAMADERIA 

IMPORTANTS OBRES D'A ORI CULTURA 

CltNCJES APLICADES A L'AGRICULTURA 

Compendio de Agricultura. SELTI!NSPERGER (C.). Un volum. 15 pies. 

BotAnlca agrícola. SCHRIBAUX (B.) I NANOT. Un volum . Bn premsa n. e. 

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

Química agrícola (Química vegetal) . ANDRÉ (G .) (2 .• ed.). Dos volums. 28 ptes. 

Entomologia y Parasitologia agríéotas. GUÉNAUX (2 .• ed .). Un volum. En premsa . 

Microbiologia agrícola. KAYSER (E .). Dos volums . 26 pies. 

Hidrologia agrícola. DIÉNERT (P.). Un volum . 

Meteorologia y Flsíca agrícola s. KLEIN {P .) i SAN SON (J .) . Un volum 

Ami lisis agrícola s. GUILLIN (R .). Un volum. 

Higiene de la gr.anja. REGNARD (P.) i PORTIER (P .). Un volum . 

Geologia agrícola. CORD (E.). Un volum. 

Previsión del tiempo. SANSON. Un volum. 

Ornitologia. C . GUÉNAUX. Un volum. 

Oicciooario de Agricultura, Zootccnia y Veterloarla, dirigit. per A. MA-
TONS i M, ROSSELL I VILÀ . E~ publica per fascides . Publicat el volum 
primer (que consta de tres fascicles). 
Publicat demés el fa sci cle 4. art {primer del volum segon). 

· Compendio de Química agrícola . GAIN (E.) . Un volum. 

Anatomia Veterinaris. S. SISSON . Un volum iHustrat. 

El Suelo. VILLAR (E . H. DEL). Un volum . 

La Agricultura y el Clima. ALCARAZ MARTÍNEZ (E .) . Un volum . 

tovestlgación de aguas subtemioeas. DARDER PERICÀS (B .) . Un volum. 

PRODUCCIÓ I CONREU 9E LES PLANTES 

Agrlc:oltora general. DIPPLOTH (P.) (2 .s edició). Quatre volums: 
I. Sue/o g mP.jornmiento de las tferrns.. • • . • . 14 ptes. 

Il. Labores u rotncirln de Clllfiuos. • • • . . . • . 14 ptes. 
III. Siembrns u cuidndo de los calltvos. . . . . . . 13 ptes. 
IV. Cosecllns y couser uncfón de i os prodaclos ogricolns. 13 ptes. 

Abonos. GAROLA {C. V.) i LAVALLÉ E (P.) (2. 0 edició) . Dos volums. 

Cerealcs. GAROLA {C . V.) i LAVALLÉE (P.) (2.• edició) . Dos volums. 

Prados y Plantas forrajerss. GAROLA (C . V.) . Un volum. 

Arboricultur.a fru tal. BUSSARD (L .) i DUVAL (J .) (2 .• edició). Un volum . 

Silvicultura. PRON (A.). Un vol'.lm . 

Viticultura. PACOTTET (P.) {2 .a edició). Un volum . 

Cultivo hortícola. BUSSARD (L.). Un volum. 

Plaotas de escarda. HITlER (H .) . Un volum . 

La Mimbrera (C!lllivo y apliçaciones). LEROUX {E.). Un volum . 

Enfermedades rarasitarias de las plan tas cultivadas. DELACROIX U.) 
MAUBLANC (A .) (2. 8 edició). Un volum. 

En!. no pacasitarlas de las plaotas cultl'V'IIdas. DELACROIX . Un volum . 

Culth•os meridiooales. RIVIÈRE (CH.) i LECQ (H.) . Dos volums . 

Tratado de Patologia y Tell8péutlca vegeta les. PERRARIS (T .). Dos volums . 

Olivicultura. MANUEL PRIEGO a.). Un volum. 

La Alfalfa. CRUZ LAPAZARAN BERISTAIN (J .). Un volum . 

La uva de mesa de Almeria. RUEDA FERRER (P .) . Un volwa, 

14 pies. 

14 pies. 

14 pies . 

14 pies . 

14 pies. 

En premsa . 

En premsa. 

60 ptes . 
18 !)Ics . 

20 pies. 

En premsa . 

lO ptes . 

7 pies . 

24 pies. 

26 ptu . 

27 pies . 

I 6 pies . 

I s· pies . 

15 pies . 

16 pies . 

IS pies. 

15 pies 

15 pies . 

14 pies 

13 pte s 

29 pte s 

76 pies. 

JO ptes . 

6 pies 

12 pies . 

El cultivo del azatrao. jUAN BTA . LLORCA. Un l'Oium. 

El cultivo del arroz. R. PONT DE MORA . Un volum. 

El Alforlón. P. j . RIERA . Un volum. 

• r: En premsa . 

En premsa 

. Bn premsa 

PRODUCCIÓ I CURA DELS ANIMALS 

Zootecnla general. DIPPLOTH {P.) . Dos volums. 

Razas bovinas. DIP'FLOTH (P.) . Un volum. 

" 

• 
29 ptes 

16 ptes 

Razas caballares. DIPPLOTH (P.) . Un volum. v • • 

Ganado Ianar. DIPFLOTH (P.). Un volum . 

Avicultura. VOITELLIER (C.) (2 .• edició). Un volum. 

• • '1!1 ptu . 

14 ptes . 

15 ptes 

Aliment. racional de los Animales domésticos. GOUIN (2.1 ed.). Un volum. En premsa 

Higiene y Enfermedades del gaoado. CAGNY i GOUIN (2.& ed.). Un volum. 15 pies 

Apicultura . HOMMELL (R.). Un volum . 

Cabras, cerdos, cooejos. DtFPLOTH (P.). Un volum. 

Sericicultura. VIEIL {P.). Un volum. 

Producción y doma del ca ballo . BONNEPONT a.). Un volum. 

La Pesca y los Peces de agua dulce. VILLATE DES PRUGNES {R.) . Un vol. 

Piscicultura. GUÉNAUX (G .). Un volum . 

Manual de Veterinaris pnictic.a. HUGUIER. Dos volums . 

Métodos modernos de Avicultura . DIPPLOTH (P.). Un volum . 

Trat . pract. de las Enfer.m. de las Abejas y su Pollo. CAILLAS . Un volum. 

Alimentación de los Animales. ROSSELL 1 VILÀ (M.). Un volum. 

ENGINYERIA RURAL 

Material vitícola. BRUNET (R .). Un volum . . . • • 
Material vinícola . BRUNET (R.). Un volum. • r 

Cons trucciones rurales. DANGUY (J .). Un volum. ~ 

Riegos. RISLER (E.). i WÉRY (G .) (2.a edició). Un volum. 

Dreoaje y saneamiento de las tierras. RISLER i WÉRY (2.& ed.) . Un volum. 

Practicas de lngeniería rural. PROVOST (A .) i ROLLEY (P.) . Un volum. 

Electricidad a.gricola. PETIT (A.) . Un volum . 

Topografi,, agrícola. MURET (C .). Un volum. - ·• 

Maquinas de labranz.a. COUPAN (G.). Un volum. - • ~ • -

Maquinaa de cosecbas. COUPAN (G.) . Un volum. 

TECNOLOGIA AGRICOLA 

Vinillcacl6n . PACOTTET (P.) {2 .• edició) . Un volum . - • • r 

Aguardientes y ,·in agres. PACOTTET (P .). Un volum. - ,.. • 

Lecherin. MARTÍN (C .) (2 .• edició). Un volum. - • 

Las Consen•as de frutas. ROLET (A.) (2.a edició). Un volum. 

Las Conservas de Legumbres (Cames, producto6 del corral 1 de lli lt-
cheria). ROL ET . Un volum . 

Indu stria y comercio de los Abonos. PLUVINAGE (C.). Un volum . 

J.a remolacha y In !abric. del azúcar de remolacba. SAILLARD . Un volum. 

El l't'anzanr de s idM y ta Sidreria. WARCOLLIER (G .). Un volum 

Oestilería agrícola e lnduMrial. BOUL LANGER (E.). Dos volums . 

Vioos de Champaña y espumosos. PACOTTET i GUITTONNEAU . Un volum . 

La~ iodustrias de la Leche . LLOVET. Un volum . 

Eolermedades de los l'inos. BRUNET (R .) . Un volum. 

Ccmtabilldad agrícola. P . J. GIRONA . Un volum . - r: -

15 pies . 

14 ptea. 

14 ptes . 

14 ptes. 

15 ptes . 

14 pies . 

35 ptes . 

21 ptes . 

5 ptes . 

8 pies. 

14 ptea . 

15 ptes . 

IS ptes . 

14 ptes . 

12 pies . 

14 pies 

15 ptes . 

14 ptes . 

IS pies . 

Ba prensa . 

15 pies . 

15 pies 

14 pies. 

15 pies. 

14 pies 

15 ptes 

18 ptea . 

16 ptea. 

26 ptes 

14 ple1 . 

JO pies . 

8 ptes. 

Et! premu. 

Leglslación agrícola. P . J. GIRONA Un vobm . • lla preiiiN. 

ECONOMIA I LEGISLACIÓ RUI{AL 

Economia rural. j OUZIER (E.). Un volum. 

Explotación de un dominio agrícola. VUIGNER (R .). Un volum. 

El libro de la campesina. 13USSARD (0 .). Un volum . 

Agenda Agrícola. WÉRY (G.) (2 ." edició). Un Yoluaa . 

15 ptea . 

16 ptes . 

14 ptes . 

8 ptea . 

Per a tes demandes, dirigir-se a ta revista EL CULTIVADOR MODERN Trafatgar, 76. BARCELONA 



AGRICULTURA 1 RAMADERIA 

v I N y A T E R S: 
LES PREMSES CONTINUES 

COL IN 
Són les millors fi ns avui. No dei
xen solatges, q uedant el vi sense 

aspror. 

Primer Premi i Medalla d 'Or en el 
Concurs de Premses a Alcàssar 

de Sant Joan 

l:l l:l l:l. 

Mater ial d e V er e ma 

Productes per 
a l 'E laboració 

DEMANEU DETALLS I CA
TÀLEGS 

VICENTS VILA CLOSA PASSEIG DE GRACIA, 88 
Tel. 72095-Dir. Teleg. KEGEVILA Barcelona 

IIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

E specialitzada en 
la selecció de la Raca 

S i desitja poblar els 
seus galliners de 

Gallines 

"PRAT" 
no dubti on pot ad

quirir-les. 

' 

GRANJA 

INSTAL-LADA EN EL MATEIX PRAT DE LLOBREGAT llllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllniiiiiiiiiiiiiiNIIIHIIIIInllll 

Prat Lleonada la que s'imposa en tots els galliners indus
trials per ésser la que rendeix millors guanys 

Gall ina que amb u n any p osà :J :a t oas, l O· 

mençant la posta el 21 d ' octubre de IÇ 'IS 

Gallina d'aquesta Granja que obtin
gué el Campio nat de Barcelo na , 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 

~.e~a~~:~~i in;,~~~~"b~àtà;It~:iau:.~:: Direcció postal: Granja Avícola Prat · Prat de Llobregat ( Prov. de 
Barcelona) 

I MPRE MTA AGRICULTURA I R AMADERlA 


