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C. ;lf. -Insecticides. - Nou perill per l'agricultu:a, E. Brufau,. -:-Recerques pràctiques: L'alum 
per a combatre el mildiu.- Com es cerquen les a1gUes subterra01es. - Com es poden fer desapa· 
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a Espanya 
1 

Cabuda "" Ous · 

75 
150 
286 
400 
576 

1200 
1728 

Pessetes 

225 
400 
550 
725 
900 

2100 
2600 

Amb volteix automàtic, a excepció 
del model de 75 , ous 
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Es la marca que s'ha __ ifT}pqsa.:t .. · · · 
. Es la incubadora· que vostè neçessita .: · -, ... 

Es l'última paraula en incu.bació 

De ~ada ~ent in~ubadores en ús, -vu.tanta al .ueny8 8Ón B U C K E Y E, 
el qual dernostra l'è-xit que ha obtingut aque8ta rnar~a, degut únic:a• 

ment als seus ex~el•le-nt8 resultats 

Sol •liciteu e~tàl eg i detalls gratuïtament, al distribuïdor 

I . ' 

Arenys de Mar 
(Barcelona) · 



GRANS I FARINES 
DE TOTA MENA 

JU.ABORACIONS ESPEOIALS 

·d'Aifab, en farina.- Civada, es
puntada, aixafada, faritra integral, farina 
-::edassejada, etc: - Ordi. - Id. id. 
M~reac, tranquill6, pelat, s~molina, 
fannes.- A~ .. ba, i els seus derivats, 
Sev6.- Ta .. t6 i llurs farines.- Lll 

i la seva farina, etcètera, 

AGRICULTURA ¡ RAMADERIA 

La seva qualitat insuperable proporciona 
l'augment del 25 °/0 en la producció d'ous; 
conserva la vitalitat a les ponedores; asse
gura Ja robustesa I desenrotllament de tota 

mena de bestiar. 

RANXOS AVICOLES 
ALIMENTS ESPECIALS 

PER A POLLETS I PONEDORES 
N.0 O • 'Bat11rla 
N.0 2 • Crescuda 
N. 0 4 • Posta 

N.0 1 • Pollets 
N.0 3 • Engreix 
N.0 5 • Normal 

N.0 5 .. RANXO "Porqui" 
N.0 1 • RANXO "Conills" 

A LI MENTS CONCENTRATS 
NUTRE • Atoicota - NUTRE • Conc•ntrat 
NUTRE • f>orqu( - NVTRE., 'BoVÍ Farina de peix, les qualitats més Preu. per SICI de 50 QUilOS, 15 pessetes 

selectes, importades d'Escandinàvia. 
. Llet en pob. completa I sense gra.ua s NF ~~~rs 

Fa{;!i~a.d'o .. o•, tri-esterilitzada ~:~!~:t~s~'o!~~~~ ::S~CTEI(:::.. - •; 
F arlna de .carn, de les més im· • • · • 

portants frigorífiques del món. E N PO L'S I LI QUI O 

7>emaneu folletons l cotltzaclon$ men$uab que s1mpr• seran le.J ml.r econ~mlauu en fgualtat de qualitats 

A¡n1rem als_nostres_llegidors que esmenti{} AG'RICULTU~A 1 RAMAD~RIA en dirigir-se als anuncianl 



AGRICULTURA 

I . 

Grans Establiments 

d'Hort i cu llu r·a i Rosers 
---....----•r•r• • • • ___ .........__ 

Blai Munné 
GAVÀ (Prov.a de Barcelona) 

Extensos criaders de e O N ( F E R E' S 

Especialitat i sempre existèn
cies crescudes de 

Pins Halepensis, Pinea, Marítim 
i altres 

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

Casa especialitzada en el conreu de RO$ERS en grans quantitats 
VARIETATS, LES M'ES EXTENSES 

Noveta ts obtingudeJ per la casa i premiades en Concursos Internacionals 
De01aneu Catàleg• 

REIXATS 
de fil metàHiç de vàries menes per a 

Tancats Galliners, Colomars, etc. 
Filferro, Teixits metàl·Iics, Garbells 

per a cereals · 

RAMON TO MAS 
Oficines: Bofarull, 59 ,i 61.- BARCELONA 

FÀBRIQUES A: 

BARCELONA- SABADELL i IZALZU (NAVAR,RA! · 

RA!\1'ADER1A 

T 11 B , Maquinària Agrícola 
8 ers Ul ZOD Construccions ·Mecàniques 

RIPOLLET (Per Sard•n'Yela) .. Barc:elona 

Forc:at• i tin:aon• 
PER DITES ARADES · 

Totes les peces s6n iuterc.an· 
viables. Es fabriquen en_ tipus 

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

26 quilos i 38 qmlos. 
Preus especials per a comer
ciants. Es sol·Iiciten represen· 
tacions. Demanin-se · preus i 

condicions. 

Arade• tipu• KIRPI 

Unies -Aparellades 
Apare ll especialm~nt adaptat al siste-
ma dc conreu de Lmies aparelladu 
.El millor dels coneguts fins avui i ei 
més lleuger. Preus sense co mpetència 

Desgranadora.-de Blat 
de Moresc 

LA. IDEAL 
Llorej ada a mb Medalla d'Or, Coo· 
c.urs Toledo. Medalla de Bronze i Di
ploma espec ial, any 1909. Concurs 
Bilbao, Medalla d'Argent, any rgoç, 
Concurs La Corunya, Medalla d'Or. 

ARADES GIRATORIES, tipus 

BURZON • Pa,ent 34.727 
Con.curs Toledo, Medalla de Bronze i 
Diploma Especit!-1 1 any 1909. Concura 
Bilbao, Med alla d'Argent1 1909, Con· 

curs La Corunyn-¡ Medalla d'Or, 

Els més per· 
fectes, sòlids 

i lleugers 

Pre0111e11 per ala palla i alfals. · -CuJti"Vadorll- tipus Planet, per a forcati tir 
lliure ... A rad e • gira~òries éspecials per a vinjes, molt lleugeres -A rades fixea, tipus 
Verne-.te.-Ar~d4'"• giratòrtes, tipus Peyffer9 i peces de recanvi.-_A.radefl gira
tòries tipus S ant Joan D~spl i reca nvis - A.rddeJII· ' G:olondrin·a giratòries ... 
A rad e• tipus Janus.-Ynferc:-t"'ps passe par tout, patentats-TraQelle• àmb roda1 

descà rrega automàtica ..... Aparells per la collita de les olives .-~fanxes ensofraélores Urón. 
' . 

Guanos-Drogues-·sotres 
Adobs per a les ~en~~s 

Premiats en I 5 E~posicions Nacionals. i Estrangeres 

GUANO AMONIAC FIXE 
Ado'b complet aplicable.'a tots els conreus 

' Adobs especials per a la 
vinya, patateres i hortalisses 

GUANO 
SOFRES 

·PR O VENÇ AL 
GARANTIT'ZATS 

Flor ·de Sofre - .Sofre sulfatat 
Sulfatina Esteatipa cúprica 

. -
SU.LFAT_ DE COURE GARANTIT 

Superfosfat de ·calç. · EscÒries Thomas. · 
Nitrat de Sosa.· Sulfat d'Amoníac.· Clorur 
de Polas~a.! Sulfat de Ferro.· _Kainita, ètc. 
Orogues matèries per a les adoberies 

GUANOS DROGUES SOFRES 

SOCIETAT ANONIMA 

Via Laietana, 23, pral. B, XaD:~frà _amb la Pl~ça de l'Angd 

BARCELONA 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA 'en dirigir··se als aau·mciàlltS 



AGRícut TORA 

MOLINS TRITURADORS 

''El Campeón Un-iversal" 
Patent n.0 91267 

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

Es l'únic moli que no_ pr~dueix pols. Doble durada que tots els altres sistemes, degut a les dues mànegues d'aspiració; pot 
treb~lar a. la dreta 1 a l esquerra. Porta especial per alfals tal com es sega, degut a la seva gran bossa d 'entrada. Es cons
tru~u:: en cmc tama?ys, de 100 a 2.0<?0 quilos hora. - L 'únic iíimnciant que només es dedica a fabricar molins trituradors 
temnt 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. 

OLIVAIRES MODERN MOLÍ- TRITURADORA : REMOLEDORA D'OLIVES 
Triple rendiment, treball més perfecte que. els antics corron!' de pe~ra, fàcil neteja. La mateixa màquina, amb un fàcil dispositiu serveu per esmicolar 

1 moldre tota mena de pmsos. Grans facilitats en el pagament. 
- ~~-----------------------
Per detalls, al constructor: M ~ Fil' C T 0 R ~ A S Riereta, 15 - B A R C EL O N A - Telèfon 16884 

'' Polym_oteur Dubois '' 
~!!!!!!!!!! NO SON UNS MOTORS COM ELS VULGARME T CONEGUTS !!!!!!!!!! 

Són motors de gasolina, molt econòmics, de 4 cilindres, de 5 i de 6 HP. efectius, portàtils àdhuc 
funcionant; sols pesen 50 quilos i .són adaptables a qualsevol mena de màquina i qualsevol velocitat, gra
duables des de I/2 HP. consumint només que per la força que desenrotllen . Magneto d'alta tensió, vàlvules 
a la culata, engrassament automàtic per bomba a pressió, regulador extrasensible, refrigerats per aire. 

S'instal:len sense· necessitat de St'bjectar-los i la corretja està sempre tivant per un dispositiu de ressorts tivants. 

Varis estan fun~ionant d'ençà de moJts "Polymoteur Dubol·s" De _11' HP. amb olis p~s.ats. Molt semblant a ~·an
anys. Garantitzats absolutament. tenor, però, de 2 ctllndres, pesen 70 quilos, 
arrenquen en fred sense la més petita dificultat i funcionen amb una regularitat igual que un motor elèctric. Molt econòmics 
----'---------"-- ---------- -de combustible. -"'-"- --------- -----------

Demaneu catàlegs i detalls al F R A N e E s e M u N e uN I L L - C~r"!' VNa11RfonEo1los•a.,.II 
Representant General per Catal unya: ¡-.a. n. r-.. 

Ma.Dquen A gents actiu s i solvents 
en poblacion s imporlanls. 

Conills 
PER A LA REPRODUCCIÓ 

de Ja R A ÇA del 

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

l'exemplar 

• 
GR-ANJA 

Maurici 
Sant Sadurní 

de I oya 

OuS-de Naftalina 
Pateatats i model Industrial Registrat 

Maten et poll. Desinfecten 
els ponedors. Eviten en les 
gallines el vici de menjar-
se els ous. Serveixen d'ou 
:: ponedor. Maten l'arna :: 

Preus franc envàs estació Barcelona 
Una dotzena• 6 pte•• una 

Una gro•atu j ptes.la dotzena 
De venda a lea principals Dro¡ueries i a la 

Comercial de Producte• 
Refioata del Quitrà, S. A. 

Rambla de C~tt.lunya, 66, z.er, lletra G. :-: Barcelona 

EL ALGARROBO 
Per JOAQUIM BASSA 

SEGONA EUi é iÓ 
Profusament iJ·J uatrada. Lli
bre molt pràctic d e gran 

uti litat. 

PREU: 5 Pessetes 

EL CULTlV ADOR MODERN 
Trafal¡¡a r, ¡6 - Telèfon z8¡H - BAR CELON A 

M. FAURA I ·sANS Estudis tècnics de Geologia 
aplicada 

Doctor en Ciències Naturals Hidrologia · Mineria ·Agronomia 

Recerca d'aigües minera la 

Laboratori d'assaigs d'aigües, minerals, roques¡ terres. - Correcció dels barrancs, fixament del paratge per a l'emplaçament 

de les preses de contenció, salts, estanys, etc. _ Projectes d'aprofitament i distribució de les aigües captades per als 

servei~ de les poblacions, industrials i agrícoles. 

' D 1 R E C C 1 O o· E L .ES O B R E S P R O J E C T AD E S 

Dies de visifa: BAR C ELONA 

D_irn_ecres i divendre 's de I 1 a 1 _ _ . _ _ _J>_r~v_ença, ~ 2 4 ,_ pral.- T e_Jèfon 7 !. .060 
. -- -· - - - --- ~---~·- ' - -- - --- --. -·--- ·-·- --

Agrairem als nostres llegidors 4.ue e mentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 



ÀGRJCUL TURA I ltAMAD~RÍA 

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

instalant _elecrr __ o· o motobombes per 

recs de l'incompar,a ble i acredi~oda 

marca 

JAUME CUIXART-Maragall, t7 al 23- BADALONA 

" D E.· R C . U S A N " 

i . 

-- n ~ 

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

Té aplicació en ferides i proc~ssos infectats tant en l~s persones com en els 

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

aquestes infeccions e·n l'aviram, gossos, gats i altres animals domèstics. Desin

fecta i cicatritza les picades dels tàvecs. No és metzinós ni irritant. 

-
· ··liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ES VEN A LES- FARMACIES 

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

- Tub pe;: a Clíniques _ ~ .Vet.erinàri~, 7'80 ptes. 

~ .... ·~ .. 

Agrnjr:en;t als nos~res llegidors. que esmentin Aç;.RICÚL TURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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A. GR.I. C_ULTURA 
I R A l\1 A D E ·a I A 

DIES DE SORTIDA: EL l.er DE CADA MES 

UN SOL NÚMERO: UNA PESSETA 

Director: 

RAUL M. MIR Per tot el país í Amèrica, un any. 
Altres països . . . . . . . . 

10 pessetes 
15 pessetes I 

SUBSCRIPCIO: ____ __, 

El de llei de contt·actes 
cotireu, a Catalunya 

substitució de la consignació de fruits durant 

els judicis de revisió per alguna cosa possi

ble, i després d'intentar diverses fórmules 

. es convingué en rebaixar en un grau la part 

, del propietari, sens~ perjudici dels ''esultats 

de la re·visió de la renda per aquell any1 es

tablerta en els decrets expressats. Molts pro

pietaris es resistien a acceptar el conveni 

davant el temor d'ésser enganyats, en el 

sentit que després es dongués més abast al 

conveni de l'establert, i, efectivament, així 

ha passat, puix els afiliats a Ja Unió de Ra-

Heus ací el que opina el senyor Jaume de 

Riba, president de l'Institut Agrícola Català 

de Sant Isidre: 
•Per a formar concepte sobre els dos pro· 

jectes de llei presentats al Parlament català 

pel Govern de la Generalitat, per a solucio· 

nar als conflictes derivats dels contractes de 

cultiu i per a regular aquests contractes, és 

precís tenir presents les causes i origen del 

conflicte. 
Es precís reconèixer que abans del dia 11 

de juliol de 1931 en què es dictà el decret de 

revisió de contractes d'arrendament, el con· 

flicte agrícola a Catalunya no existia. 

Només es discutia si el deshauci era o no 

aplicable a la rabassa 1norta, especialment 

quan acabava el termini del contracte i la 

vinya encara produïa, amb els ceps antics, 

perquè amb el sistema de colgats i capficats 

s'anava perpetuant; i en Ja vinya americana 

perquè amb el molt reduït del termini en al

guns contractes i per la renovació parcial de 

les vinyes en altres, en acabar aquell, la vi

nya encara estava en bon període de pro
ducció. 

La Unió de Rabassaires gairebé no es cui

dava d'altra cosa que de la protecció dels 

seus associats en tals casos, però tenia molt 

poca importància i bastà la pressió de la Dic- . 

tadura per a qu~dar gairebé extingida. 

El desgraciat decret del dia 11 de juliol de 

1931, dictat només per a corregir els abusos 

d'augments exagerats de preus i solucionar 

les dificultats de pagament de rendes per 

l'anormalitat d'aquell any, serví de oandera 

per a excitar l'egoisme del conreador amb 

l'objecte d'aconseguir un major benefi
1

ci del 

cultiu. Després la conveniència po:ítica feu 
la resta. 

. No hi ha dubte que, si el confiicte hag ués 

ttngut un fons real, s'hauria manifestat ja de 

temps en les qüestions entre propietat:is i 

cultivadors i hauria sorgit en _ totes les co

marques espontàniament, però veiem que 

en contractes iguals i encara menys benefi

ciosos per al cultivador, hi ha gran part de 

Catalunya on no existeix el conflicte, estant 

la intensitat d'aquest, en raó directa de la bassaires, faltant al pacte, no han complert 

propaganda política de la Unió de Rabassai- - els veredictes dels judicis de revisió quan 

res amb càrrecs de representació parlamen

tària. 
Elllegítim anhel de convertir-se el culti

vador en propietari es ve realitzant aCata

lunya amb la continuada parceHació de fin- ~ 

ques. Amb la parceria pogué el conreador 

ascendir de jornaler a patró; amb la rabassa 

morta ascendeix de patró a soci de propie

tari i amb la parcel:lació de finques ascendeix 

a propietari. 
El Poder públic té l'obligació d'emTlarar 

aquest ascens en bé dels conreadors , però 

en bé al mateix temps de l'econowia agríco

la, i per això la millor política agrària a rea

litzar des del Poder és la de protegir la 

transformació que realitzen els agricultors 

catalans i fomentar la parcel:lació amb me· · 

sures legals i amb el crèdit agrícola, sense 

perjudici de corregir els casos de contraétes 

abusius. Tota altra actuació és premiar una 

agitació artificial amb fins polítics, establint 

un pèssim exemple per a l'esdevenidor. 

Aquest defecte té l'orientació donada als 

dos projectes de llei presentats al Parlament 

català. 

els han estat contraris, sense perjudici d'exi 

gir el seu compliment quan els han estat fa

vorables. 
Ara el projecte va més enllà, estableix 

d'una manera definitiva per als anys 1931, 

1932 i 1933 aquell règim establert només per 

un fi processal , i així es dóna lloc a un en· 

gany del qual es fa víctima al propietari, 

aprofitant l'equívoc d'un consentiment con· 

dicional i transitori per a interpretar-lo com 

a compromís ferm i persistent. 

Si no hi hagués altres raons, aquest fet se

ria suficient per a explicar l'actitud de l'Ins

titut Agrícola Català dé Sant Isidre, de no 

admetre pactes amb la Unió de Rabassaires, 

que només compleix quan es beneficia. 

El Poder públic pot legislar el que cregui 

convenient al país, però no pot tòrcer lavo

luntat de les parts manifestada en celebrar 

un conveni. 
Era impossible que la Comissió jurídico· 

assessora, composta de tan eminents juris

consults, admetés tal absurditat i per això 

ha hagut d'ésser introdu'ít aquest en el pro

jecte pel Govern de la Generalitat. 

El primer, això és, el de solució dels con

flictes pendents, comet una injustícia patent 

en donar a l'acord de la Generalitat de 21 de 

setembre de 1931, una extensió diferent ue 

la voluntat de les parts contractants. 

Igualment antijurídic és anul:lar les sen

tències fermes i alterar el règim penal, ex

. cloent els danys motivats per l'agitació ra

bassaire de la qualificació de delictes. 

Aquests eren els propietaris, representats 

per una Comissió de l'Institut Agrícola Ca

talà de Sant Isidre, i el Consell Directiu de 

la Unió de Rabassaires, _i allí pot llegir-se 

ben clarament com només es tractà de la 

El segon projecte o sigui el de contracte 

de conreu, acredita a llurs autors de conci

x~dors de les qliestions del camp català en 

aprofitar aquest moment per a introduir en 
la legislació civil preceptes tan interessant 

com el de la unita t del contracte de maSO\'C-



. ria, el de respecte a les plantacions, el de 

u bjecció del conreu a l'ús i costums de la 
comarca, el de la determinació de contractes 
tip us, el de protegir a qui millori la terra o 
que introdueixi nous procediments de con· 
reu, etc. 

Certament, aquests preceptes i l'estructu· 
ració tècnica del projecte acrediten la gran 
competència de la Comissió jurídica asses· 
sora i demostra l'avantatge de què els pro· 
blemes de nostra terra són resolts per tèc· 

nies coneixedors del dret català, tant de l'es-

crit com del consuetudinari, i fa pena veure 

AGRicULTURA I RAMADER1A 

la propietat rústicà; però en bé de tots els 
que d'ella viuen, sense preferències dels uns 
damunt dels altres, hem de treballar per a 
l'augment de tota riquesa rústica catalana i 

I ' 

els principis que·deixem anotats continguts 
en el projecte van contra l'esmentad'a ri
quesa. 

jAUME DE RIBA 

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

Dictamen, de l'Institut Agrícola, en el 
projecte de contractes ·de conreu 

com constrenyi ls per les circumstàncies han El Consell directiu de l'Institut Agrícola l'eqnívoc d'un consentiment condicional i 

hagut d'introduir preceptes completament Català de Sant Isidre, integrat per delegats transitori per a interpretar-lo com a compro-

renyits amb aquest esperit. de totes les comarque& de Catalunya, aprovà mís ferm i persistent. 

La transformació dels contractes de par- en la seva darrera sessió el següent dictamen Per tant, el pacte de la Generalitat no és 

ceria en arrendament, quan aquella forma de la Secció Jurídica del susdit Institut: de cap manera ~plicable en l'actualitat i s'ha 

és enyorada per les terres d'Espanya i a la Reunits els advocats que integren la Sec- d'excloure en absolut de la llei que co· 

seva propagació tendeix la reforma agrària ció Jurídica de l'Institut per a l'estudi del mentem. 

i especialment el projecte de llei d'arrenda- Projecte de Llei especial per a la solució dels De la mateixa manera hem de protestar 

ments llegit a les Corts Constituents, i a la - conflictes derivats dels contractes de con- de la declaració implícita feta en el paràgraf 

qual tant deu l'actual riquesa agrícola de reu, presentat pel Govern de la-Generalitat tercer de l'article segon del Projecte de 

Catalunya; la redempció de la rabassa morta - al Parlament de Catalunya, de 20 d'abril, Llei que comentem, que els danys no 

a tipus molt més baixos que els d'adquisició a l'efecte d'emetre dictamen sobre aquell, - constitueixen delicte, en limitar l'acció del 

de les altres terres i sense permetre al pro- després d'un canvi d'impressions i d'un propietari a la simple reclamació dels perju· 

pietari reservar-se terres subjectes a tal con- estudi detingut de les seves disposicions, · dicis, i aquesta declaració es col:l.oca en ober· 

tracte; la pròrroga indefinida dels contractes- · opinen per unanimitat, el següent: ta oposició, no solament amb el corresponent 

que porten més de vint anys d'existència , ~ Que si bé és d'apreciar el bon desig del principi fonamental de . dret, sinó encara 

castigant així els propietaris condescendents Govern de Catalunya de donar solució el contra el definit i preceptuat a l'article 500 

i incitant-los a canviar sovint de conreador-s; més aviat possible, per mitjà· d'una llei, als del vigent Codi Penal. Perquè si com a ho

el fixar com a límit de terres que es reserva cónflictes pendents en el camp català, no mes de Llei podem i devem en molts casos 

el propietari el de trenta hectàrees, sense obstant, solament a títol d'indult o amnistia d'inclinar-nos per la clemència i benignitat 

distinció de la classe de cultiu i si són de se- i sota l'exclusiu concepte de ,ma1 menor, po- envers els delinqtieóts, acceptarem com a bo 

cà o de regadiu; el no obligar al cultivador a dem acceptar-la en principi i en termes ge

admetre les millores que vulgui fer el pro- · nerals, sempre que quedin rectificades de-

pietari, allunyant així, en molts casos, el ca· 

pital que podria dedicar-se a l'esmentat li; 

el declarar inembargables el dret del con
reador i els seus fruits, reduint així la seva 

garantia, i amb això el crèdit agrícola tan 

terminades declaracions d'extraordinària 
gravetat i salvats o reformats alguns dels 

preceptes que la integren. 
Es indubtable que tota llei, per a què, jurí· 

dic¡¡.ment parlant, pugui ésser respectada, 

l'indult o l'amnistia, però mai no podrem 
sancionar com a fet lícit aquell que consti· 
tueixi un delicte, i declarar-lo com a-tal per 
a eximir de responsabilitat els seus autor¡¡. 

I de la mateixa manèra hem de protestar 
de les declaracions que entranyen els arti· 

necessari; concedir el dret d'adquisició al - deu, abans que tot, presidir-hi un esperit al-
· eles vuitè i novè del elit Projecte de Llei, per 

sen tar un precedent, sigui'ns permesa la fra· 
se, de caràcter vertad~rament anàrquic, 
puix que a part que l'anul:l.ació de sentèn· 

qui adquireixi per títol onerós, el dret del 
cultiu, premiant així, no al conreador antic, 
sinó el nou vingut, i permetre l'adquisició 
parcial de les parts de finques, desfent així 
l'entitat econòmica i desconeixent el divers 
complement d'una part de finca amb una al
tra, per a la seva racional i metòdica explo
tació. Tots aquests són greus principis que 
han de produir grans mals a l'agricultor ca

talà. Llevat de raríssimes excepcions, que 
l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre és 

tament respectuós, no solament amb els fo-
·. namentals principis jurídics sancionats per 

pròpies lleis de caràcter positiu vigent, sinó 
àdhuc amb totes aquelles resolucions ema· 
nades dels diversos poders de l'Estat en vir
tut de facultats legalment exercitades. 
~ Així, doncs, abans que tot i amb els deguts 
respectes, .hem de protestar enèrgicament 
contra la inclusió en la llei, del pacte de la 
Generalitat de 21 de setembre de 1931, per 
éssèr un pacte de caràcter exclusivament 

· cies fermes emanades del Poder Judicial, 
sense que adoleixin de cap vici de nuHitat, 
estableix un principi almenys antijurídic, 

llurs conseqüències ban d'ésser funestes, no 
solament pel desprestigi natural en què es 

· col:l.oca !'Autoritat Judicial, sinó pel neces· 
sari i inevitable estímul que es crea per ala 
desobediència de les resolucions judicials 
que en matèria agrària, en el present' cas, 

el primer en condemnar, els propietaris no - processal per aquell moment de tramitació recaiguessin en el successiu. 

han posat ni dificultat en la continuïtat dels dels judicis de revisió, a fi d'evitar les con- ' Estimem, per consegüent, que ha de que

contractes ni en donar facilitats a l'adquisi
ció de terres per a llurs conreadors. 

Tenim obert un concurs per a premiar els 
masovers i propietaris, i lloança, d'un gran 

propietari que presenta fins a nou masovers 
en tals condicions; en les nostres oficines es 
faciliten mitjans p·er a les parcel:l.acions. Es
tem molt lluny d'emparar el criteri romà de 

signacions que s'exigien pels Decrets regu
ladors d'aquells judicis; estipulant-se el lliu

rament dels fruits pel conreador al propieta

ri amb un pacte menys, el qual ~'acceptà als 
· esmentats efectes i solament a les resultes 
del correspònent veredicte dels susdits judi
cis. Així e,s donaria lloc a un engany del 
qual es fa víctim a el propietari , aprofitant 

dar modificat l'article segon en el sentit de 
no excloure les accions que per danys fossin 
d'incumbencié! del propietari. o en el seu cas, 
declarar en forma terminant i precisa l'aro· 

nistia de determinats delictes de danys. 
Que, tenint en compte l'angoixosa situació 

econòmica perquè travessen una infinitat de 
modestos propietaris, la qual no els permet 
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de poder esperar a llarga data el cobrament que és a u-li procediment interí fins al vere

de les-quantitats en metàl:lic o fruits quejn- dicte dP.ls judicis de revisió, i com que elle

degudamet ! etenen llurs arrendataris o p~r- gislador no pot canviar la voluntat de les 

cers, (ds terminis assenyalats per al compli- P!lrts contractants, s'ha de suprimir tota cita 

ment de sentències, el primer paràgraf de -del susdit pacte que no sigui per a obligar els 

l'article quart s'ha de modificar en el sentit . parcers a retornar el que en mèrits del dit 

de suprimir el termini mínim i disminq!r o pacte s'apropiaren, quan excedeixi del resolt 

red11ir el màxim a tres anys, tot el més. ~en en el judici de revisió respectiu . · 

el cas que l'arrendatari o parcer condemnat ' I pèr últim, amb referència al cas de re

al pagament faci traspàs de la terra que con- cusació del President de la Comissió Arbi

rea, l'adquirent haurà de respondre del deu- tral, que crea el paràgraf segon. de l'article 

te, considerant-se vençuts e\s terminis <;on- onzè i el seu nomenament mitjançant insa

cedits al primer. Alxf coin ~'haurà de fixar culació. dels candidats que es designin , 

també en les sentències la garantia a p·res- s'hauria de preceptuar que aquests estigues

tar per l'arrendatari o parcer condemnat al sin investits de la natural solvència cultural , 

pagament, per assegurar el compliment de i per tant, que haurien de pertànyer a qual

llur obligació. sevol de les següents Corporacions: Nota-

De la mateixa manera creiem que han rial, Judicial, Fiscal, Registradors de la Pro

d'ésser esmenats els articles vuitè i novè, en pietat, Enginyers Agrònoms i Pèrits Agrí

el sentit que e~ respecti tota resolució judi- coles. 

cial o sentència ferma, encara que estigui Barcelona, 24 d'abril de 1932. 

pendent d'execució. 
Així com també precisa la supressió del fl

nal del paràgraf primer de l'article onzè en 

el que fa referència al pacte de la Generali

tat de 21 de setembre de 1931. · 

El pacte de la Generalitat no pot esten

dre's a més del que les parts convingueren, 

Joan Garriga i Massó, Feliu Ballester, Jo

sep M. Borrell de Zulueta, Delfí Canela i 

Cots, Manuel Escoda i Guiteras, Manuel 

Florensa, Antoni J ansana i Llop art, Josep 

Llobet i Sanjuan, Vicenç de Moragas, 

Eduard Vidal i Riba i Francesc X. Vila i 

Teixidor. 

.................•................... ~ ........................ : .............................................................. . 
············································································································ ............... . 

La .. . , 
questto de les matèries ' . tartartques 

Aquest assumpte per la índole del mateix, 

conegut a fons per poques persones, i <;l'una 

importància relativament petita al costat 

d'altres qUestions, en té no obstant força 

més del que la gent es pensa, i sobretQt, és 

la mostra i resum del desdeny i poca consi

deració amb què els Governs de tota mena, 

vénen ja tradicionalment tractant a la viti
cultura. 

La batalla està entaulada entre un sol ho

me representant de la principal fàbrica 

d'àcid tartàric espanyola (n'hi ha tres} per 

una banda, i la viticultura i la çlestil:leria ví

nica per l'a_ltra. Legalment la qties~ió és 

la següent: a instància de l'esmentat fabri

cant, el Ministre, que era en Rodríguez de 

Viguri, del' darrer govern de la Monarquia, 

passant per damunt de la llei que prohibeix 

modificar els aranzels per decret, grava amb 

unes pessetes l'exportació de matèries tartà

riques mentre estiguin a un preu superior al 

de l'anterior bieni o mentre el Consell d'Eco

nomia no acordi el contrari. 

Des de la data del decret les matèries tar-
f . , 
anques han valgut bastant menys del preu 

del b' · · . ' 
tem antenor; t als pocs dies de la seva 

publicació, el Consell d'Economia acordava 
rebutiar tot · . 

~ tmpo$t d'exportactr> et aquP\les 

' 
matèries. Doncs, m~lgrat això, el Ministre 

tan fresc i el mateix els ha passat als seus 

successors tot i conèixer la iHegalitat amb la 

qual es fonamenta. 
En veure's tan ben tractat pels Governs, 

el fabricant d'àcid tartàric, encara ha dem a

nat que apugin més aquest drets d'exporta

ció i una sèrie d'altres coses que assegura

rien més el monopoli absolut que pretén 

sobre matèries i sobre l'àcid tartàric. De mo

ment li van concedir treure els drets d'en

trad~ que pagaven les matèries tartàriques 

es_trangeres, i la resta no ha passat més en

davant perquè els fassinaires i els vinyaters 

han posat el crit al cel i no s'han atrevit els 

governants fer-la més grossa ara per ara. 

Actualment el resultat és el que segueix: 

Espanya produeix matèries tartàriques va

lorades en àcid tartàric en quantitats de més 

de 6.200 tones; les fàbriques espanyoles 

d'àcid tartàric no poden consumir més que 

unes 2.000 tones anuals . Malgrat això, dlspo

sen: Primer: Del monopoli nacional de l'àcid 

tartàrk per Ja raó que el que entra de l'es

tranger paga 70 pessetes or, tarifa prohibi

tiva que fa qu·e el consumidor d'àcid tartàric 

espanyol el pagui ordinàriament sis rals el 

quilo per damunt del preu mundlal. Segon : 
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-del monopoli de les primeres m<1lèries que 

necessita pe!"què les que surtin han de pagar 

1, 2'50 ó 4'75 pessetes or, segons les matè

ries, els drets de les quals fan impossible 

l'exportació de les quatre mil i escaix de to

nes que sobren, amb greu perjudici de l'eco

nomia i de la viticultura. Tercer: de les 

matèries tartàriques estrangeres que vulgui , 

ja que sols paguen d'entrada un dret esta

dístic de 25 cèntims. El monopoli, doncs, no 

pot ésser més absolut ni més injust. 

EI resultat més alarmant, és que es perden 

per a l'economia del pafs unes 4.200 tones de 

matèries que deixen d'exportar-se i que re

presenten un valor de uns 9.000.000 de pes

setes. 
Resumirem breument les raons en pro i 

en contra. 
Diu el fabricant d'àcid tartàric, que cada 

país ha de treballar fins al màxim les matè

ries que produeix, cosa verament desitjable 

si es pot vendre el producte elaborat, cosa 

impossible en aquest cas com veurem des

prés. D e totes maneres, és l'argument de 

més vàlua que presenta, però li farem notar 

que segons aquesta norma haurien de ple

gar totes les fàbriques de teixits de Catalu

nya, perquè no produïm tola la ll ana que es 

consum, ni un bri de cotó, com tothom sap . 

Diu que s'han de protegir les indústries 

nacionals, cosa també acceptable i beneficio

sa. Ara, que si per ·a mantenir una indústria 

que representa un capital de 4.600.000 pesse

tes i un nombre d'obrers que no passa de 

130 s'ha de matar la destiHeria vínica que 

representa un capital superior a 40.000.000 

de pessetes i més de 7.000 obrers empleats, 

no sabem veure el benefici per cap cantó. I 

no hi comptem la viticultura perquè ara ve 

parlar-ne. 
Diu que això a la viticultura no li pot inte

ressar perquè és per a ella una cosa tan in- . 

significant que no té importància. Doncs, bé; 

cada hectolitre de vi produeix entre la brisa 

i les mares, aproximadament, 1'54 pessetes 

que representa més del 6 per 100 del preu 

del vi i per tant en tot Espanya de 25 a 30 

milions de pessetes. Només cal dir que de 

l'import de les matèries tartàriques del vi en 

surt el cost de vinificació i encara en sobra. 

Això és evident. A més, amb aqu est mono

poli, difícilment subsistiran les destiHeri Ps 

~fniques que no poden pas viure sense el su

port de la destil:lació de sub-productes de la 

vinificació i per tant desapareix la més gros

sa possibilitat de poder cremar vi en anys de 

sobreproducció, i queda ineficaç aquella fa

mosa i vertaderament pràctica, la tan cone

guda vàlvula de seguretat de la viticuUura. 

Hem dit abans, que és quasi segur que 

l'àcid t~rtàric fabricat a Espanya, suposant 

que es fabriqu~s tot el que permet la quanti

tat de matèries tartàriques que produ'im , és 
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d'impossible venda. En efecte, en produi· 
ríem 6.000 i escaix de tonelades i com que 
el consum nacion~l és solament de 500 a 600, 
en sobrarien més de 5.000. Ara bé; Angla· 
terra, Estats·Units, Alemanya i Itàlia que en 
són les nac ions més consumidores, tenen ta· 
r ifes prohibiti ves gairebé totes a l'entrada 
de l'àcid tartàric per a protegir les fàbriques 
llurs instaHades ja d'antic. Si no un atac ep 
forma de dumpi ng (i no pot ésser d'altra 
manera que a costa dels productor s de pri· 
meres matèries) des d'Espanya , defensaran 
llur producció apujant encara rnés les tari· 
fes, ço que ja ha fet Alemanya i està dispo
sada a fer alguna a ltra nació. Amb el qualla 
producció espanyola quedarà sitiada i com 
que la producció mundial de matèries tartà
riques és avui doble de la que pot consumir 
el mercat i per tant les fàbriques estrange· 
res poden surtir-se fàcilment de primera ma
tèria en altr es nacions, haurem aconseguit a 
fi de comptes que les compres de matèries 
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que tradicionalment es fan a Espanya es 
desplacin cap a altr es nacions amb la conse· 
gUent i irreparable pèrdua per a la viticul
tura i l'economia nacional tota . 

Mentrestant, i això ho diu tot, els fabri
cants d'àcid tartàric espanyols han adquirit 
matèries ta¡;tàriques a França, pagant-les 
a un preu més elevat que el que ofereixen 

per les nostres matèries, de millor qualitat 
que les franceses . 

La situació actual és vertaderament in
sostenible i si el Govern continua escol
tant les interessades i g ens exactes afir
macions dels que tendeixen a un mono
poli insostenible, la pèrdua per a l'econo
mia espanyola serà evidentment important. 

Podríem encara dir altres coses més, 

referent a això. Creiem no obstant, que n'hi 
ha prou amb el que hem exposat perquè 
hom es faci càrrec de la importància de la 
qüestió. 

FRANCESC SANTACANA 

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

L'escàndol 
UN ::-/OU ATROPELL A L1AGRICULTURA.-El 

Consell ordenador de l'economia nacional, 
nomenà el pro·passat novembre una co
missió mi xta del nitrogen, la qual va con~ti
tuir una Ponència encarregada d'estudiar i 
proposar e ls mitjans necessaris per a nacio
nalitzar el mercat dels adobs nitrogenats. 

Les conclusions de Ja Ponència, semblen 
dirigides a establir mesures per a fomentar 
el desenvolupament de la producció del ni
trogen a Espanya, partint de la base d'obli
gar a vendre el sulfat d'amoníac a la paritat 
amb el preu a què es venia a França l'octu
bre passat o sigui als voltants de les 50 pes
setes els cent quilos sobre vagó. El nitrat es 
venia a unes 60 pessetes. 

Tenint present que el sulfat d'amoníac es 
ven a unes 30 pessetes i el nitrat a unes 40 
pessetes i que el consum actual d'amoníac 
és d'unes 350·rnil tonelades i d'unes 130les de 
nitrat, que fan un total d'unes 500 mil tonela
des d'adobs nitrogenats i tenint present ço 
indicat, es pot calcular en uns 100 milions ·de 
pessetes el perjudici que ocasionaria a l'a
gricultura espanyola de portar-se a cap els 
propòsits de la Comissió del nitrogen. 

La ponència sembla que vol inspirar-se 
amb el que passà a França, però sense tenir 
en compte que quan les fàbriques de nitro
gen varen ésser bastides en aquell país, els 
preus dels adobs nitrogenats eren el sufi
cient alts perquè sense protecció de cap me
na resultessin un bon negoci. 

Però ve després qna forta clevallada çie 

del • ntlrogetl 
preus degut a una superproducció mundial 
d'adobs nitrogenats i com que en aquesta 
indústria hi tenien invertides sumE;s qtlan
tioses per a evitar la seva ruïna, el govern 
de la veïna República va tenir de dictar me
sures encaminades a protegir-la però donant 
compensació a l'agricultura en forma que 
si bé els agricultors paguen a bon preu els 
adobs nitrogenats, també han venut els 
seus blats a preus remuneradors que han 
oscillat entr,e les 55 i 85 pessetes els cent 
quilos. 

Espanya es troba avui en una situació 
completament oposada a la que es trobava 

Fran_ça 9uan va implantar i · organitzar l'in
dústria del nitrogen, doncs tenim: 

1.-Perquè existeix un sobrant mundial 
d'adobs nitrogenats el qual ens permet ob
tenir-los a preus força avantatjosos. 

2.-El nostre blat es ven difícilment al 
preu de 45 pessetes els cent quilos, això 
quan es pot vendre i no parlem pas dels de
més productes de la terra els preus dels 
quals són quasi bé ruïnosos. 

Amb aquesta perspectiva tan desfavora
ble els promotors de la nacionalització del 
mercat del nitrogen amb la corresp.onent fi
xació de preus elevats estan preparant un 
vertader atropell contra la principal font de 
la riquesa nacional o sigui contra l'agricul
tura, a menys que llurs intencions vagin lli
gades a una política conjunta de millora
ment simultani dels preus dels productes de 

la terra.· 

Per el que es veu no sembla pas mqlt se. 
gur que els que volen impulsar Espanya 
amb el pretext de la defensa nacional i de 
millorar Ja balança comercial a nacionalit· 
zar el mercat del nitrogen, vagin absoluta· 
ment de bona fe. 

Si es cerquen els antecedents i mòbils 
que els anima es veu que el punt de pa.r!ida 
de tota la·combinació, el peu dret d'aquest 
joc radica a l'estranger i per concertar 
en la participació que l'important entitat 
nordamericana productora de materialelèc. 
trie la General Elèctric té en els Salts del 
Duero en el Consell de la qual està repre· 
sentada per el Marquès de. Targiani. 

La General Elècfric està naturalment 
guiada per la preocupació de collocar el seu 
material, però es dóna perfecte compte 
que el capital necessari per a aprofitar el 
salts del Duero no hi acudiran si la coHoca· 
ció del fluid elèctric no està abans assegurat 
i a un preu remunerador. Si fem l'inventari 
de les aplicacions que encara resten per a 
aquestes fonts d'energia, es veu clarament 
que la major part no té altre. aplica:ció que 
la de la fabricació de nitrogen. 

Arribem doncs a la conclusió que el 

desenvolupament de la indúst1'Ía del nitro· 

gen sintètic a Espanya és condició necessà· 
ria i imprescindible per a què totes les com· 
binacions perparades per la General Elèc· 
trie (representada a Espanya per la Goa· 
tbom) i les demés entitats amb ella lligades, 
puguin ésser un fet. 

Els salts del Duero volen com és natural 
collocar la seva energia elèctrica a un preu 
alt; això portaria com a conseqüència ele· 
var a un· nivell tal el preu del nitrogen fabri· 
cat, que la importació alimentada per un ex· 
cés de producció mundial podria fer a la in· 
dústria nacional una competència mortal. Es 
necessari lligar aquesta importació regla· 
roentant-la i obligant· la a practicar a preus 
de venda el suficient elevats per així poder 
a:ssegurar·se un desenvolupament ràpid de 
la indústria nacional del nitrogen i com a 
conseqüència l'increment del consum d'e· 
nergia elèctrica. 

Aquest és el lligam dels fets. En el punt 
de partida es troben interessos de la Gene· 
ral Elèctric i en altre extrem l'agricultura 
espanyola sacrificada a aquests interessos. 

Aquesta interpretació està avalada, entre 
altres, pels fets següents: 

1.-La presència del Marquès de Targia· 
ni, agent de la General Elèctric en el Con· 
sell de salts del Duero i la intervenció de dit 
senyor en les negociacions .entaulades per a 
armonitzar els interessos dels salts del Que· 
ro i d'altres grups hidroelèctrics espanyols. 

2.-La presència del senyor Sàncbez Cuer· 
vo, conseller delegat de la Geathom (agèn· 
cia en Espanya de la General Elèctric) etl 



la presidència de la Comissió Mixta del n i

trogen . 
3.-La importància donada en la Comis-

sió del nitrogen i en la Ponència a la repre

sentació de la Indústria Elèctrica i especial

ment als Salts del Duero. 
4.-L'absència absoluta en la Ponència, 

de vocals agricultors. 
5.-La constitució d'una Societat- intitu

lada Sociedad Electro Quimica Hispania, 
filial de Salts del Duero i en la qual s'hi tro

ben representats els mateixos interessos 

que figuren en la Ponència de la Co-

AGRICtJL TURA I RAMADERIA 

missió ~lixla del nitrogen qu e està en

carregada de realitzar estudis de projec· 
tes de fabricació del nitrogen a Espanya 

de comú acord amb les activitats de l'es
mentada Comissió. 

Com a fi de comptes i resumint, es veu 
clarament que la politica del nitrogen re

centment acordada no és alt ra cosa que un 

pretext per a servir a costes de l'agricultura 

espanyola els interessos de la indústria 

elèctrica, darrera la qual s'hi troben ama

gats interessos estrangers. 
z. 
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···························································•································································ 

Distribució automàtica de fruits 
:cada dia pren més volada, principalment 

a l'estranger, el modern. procediment de la 
distribució de fruits, per mitjà d'aparells 

automàtics. 
Als Estats Units , segons el B ulletíu de 

l ~Office gene1'al des f ruits, aquest mitjà de 
repartir els fruits, en pocs anys s'ha ge

neralitzat en gran manera . 
Aquests aparells són construïts en dife

rents formes . Els més complicats oferei

xen un aspecte similar als distribuïdors au

tomàtics de xocolata i bombons que veiem 
a les andanes d'algunes estacions ferro

viàries. 
Sostinguts sobre uns peus , tenen a la 

part superior una estanteria de vidre q tte 

deixa veure al públic els fruits. Sobre l' a

parell o en un dels seus costa ts s'hi troba 

l'orifici que rep les monedes. Estirant una 

anella, el fruit va a parar al r ecipient re
ceptor d'on es recull. 

Altres models, menys complicats, estan 
constituïts per una senzilla caixa metàHica 

que pot ésser fixada, per exemple, a la 
paret. 

La façana, diríem, de l'aparell forma tam

bé l'estanteria, i com en els primers ~pa
rells descrits, té un funcionament mecà
nic. El fruit és-recollit a la mà, mitjançant 

un espècie d'embut metàHic que hi ha sota 
l'aparell. 

Pomes, taronges, és a dir els fruits de 
forma esfèrica ben equilibrats, són posats 
en aquests distribuïdors . 

Els muntats sobre peus, s'instal:len en· els 
llocs públics, com squares, jardins, museus, 

estacions, locals d'espectacles, etc., i fins en 
els carrers. 

Els tipus de dimensions més reduïdes es 
claven a les parets de magatzems, bars, et
cètera. 

El consumidor americà que degut a una 

propaganda int.ensa i ben diri~ida, s'ha con· 

vertit en consumidor formidable de fruits, 

no solament en els àpats sinó a tot hora del 
dia, té manera gràcies als distribuïdors au

tomàtics, de satisfer els seus capricis en 

qualsevol moment. 
Rieman , referint-se a aquc:sta moderna 

Un dels nombrosos model!. d'aparells automàtics de 
distribució i venda de fruits 

distribució dels fruits, es pregunta si a 

França tindria èxit i opina que fóra abans 
indispensable fer propaganda que eduqués 

als consumidors. Entre tant aquests distri

buïdors podrien figurar en molts llocs: en 

les andanes de les estacions, on els viatgers 

trobarien manera de proveir·se amb rapide

sa de postres durant el viatge. En els jar

dins públics i squares, on les mares i maina
deres trobarien fàcil manera d'improvisar un 

esmorsar o berenar per a les quitxalles. En 

8:) 

els llocs d'e port , etc., com en I e cases de 

convalescents, hospitals, etc. 
Igualment en les escoles, col:legis, fàbri

ques .. . els distribuïdors automàtics hi tenen 
un lloc assenyalat. 

Realitzar i aprofitar aquesta manera de 

posar a disposició de tothom els fru its en 
les ciutats L llocs de molta concurrència, 

presenta no despreciable interès per als con, 
sumidors, a l'hora que el té considerable 

per als productors. Com que aquesta moda· 
li tat agrícola està en camí de prendre gran 

volada entre els nostres pagesos, tot el que 

sigui per a contribuir i facilitar el consum 

de fruits, ha d'ésser vist amb simpatia i in
terès. 

Tenint·ho així en compte creiem que s'ha 
de procurar afavorir aquesta nova i elegan-t 

manera de fomentar llur consum. 

Els preparats sulfurosos 
subsliluls de' ls sofres per 
al tractament de h\s vi-

nyes i fruiterars 
Certs preparats sulfurosos aplicats a la vi· 

nya, poden sinó substituir completament el 

sofre en la lluita contra l'oídium o sigui la 
m alura vella dels ceps, almenys reduir 

considerablement la despesa d'aquesta ma
tèria. Com que l'encariment del sot-e és cada 

dia major, ha de procurar-se trobar una 
compensació als preus elevats a què es ven , 
mitjançant els med is que té a mà el viticultor 

per aconseguir-los. Un d'aquests s'obté mit
jançant l'ús de les barreges sulfocàlciques. 

Una fórmula que pot eguir- e per a pre

parar-la és la següent: 
Per cada 20 litres d'aigua, es prenen 2 qui

los de calç viva i-+ quilos de sofre mòlt. L'ai· 

gua es fa bullir dintre una caldera de ferro 

i quan té una temperatura d'uns 30 graus, 

s'hi tira la calç. Quan el líquid ja esUL en 
plena bullida, s'hi va afegint el sofre de mica 

en mica. La bullida es procura que duri uns 
60 minuts; durant aquest temps va reme

nant-se sense parar el contingut de la cal

dera i afegint· hi aigua de tant en tant, fent 

que el nivell d'aquesta sigui sempre el ':la
teix. Passat el temps assenyalat, per decan 

tació es treu el líquid de la caldera, que bar· 

r ejat amb aigu~ a la proporció del 4 al 5 per 
per 100 i aplicat als ceps i altres plante , 
lliura a aquestes de moltes malalties, i està 

molt indic.at per a prevenir la ma/m'a 1-ella 
dels ceps, dels rosers i d'altres vegetal. 



Malalties 
EL MAL ROIG.-Durant el darrer estiu els 

recriadors de porcs de les nostres contrades 
han vist passar per les seves corts una ma
laltia de les més corrents que, de tant en tant, 
fa veritables estralls i que, segons l'època i 
les circumstàncies, poden esdevenir catas
tròfics. I, no obstant, el mal roig no és pas la 
malaltia més temible, ja que davant d'ell i 
per ordre. rigorós de mortalitat hi tenim la 
molt més terrible pesta porcina i la septicè
mia hemorràgica. 

A fi de què els nostres recriadors no pu
guin al:legar una ignorància completa que, 
en aquests casos esdevé molt funesta, per 
tots els medis possibles farem que tinguin 
una petita idea de quines són les malalties 
que han de vigilar més en els porcs, senyals 
per a conèixer la seva aparició, i manera de 
prevenir-les i combatre-les. 

Les principals malalties infeccioses, o si
gui que es propaguen ràpidament per con
tagi, i que ataquen els porcs, són: 

1.-La pesta porcina. 
2.-La septicèmia hemorràgica. 
3.-EI mal roig. 
4.-El tifus i el paratifus. 
5.-L'enteritis necròtica i l'enteritis mixta, 
El bacil del mal1'0ig va ésser descobert 

per l'investigador Lòffier, l'any 1882. Això 
no vol dir que abans de l'any 1882 no hi ha
gués mal roig; n'hi havia, però, aquesta in
fecció era inclosa ·entre les carboncloses. 
Aquest bacil que és d'una resistència molt 
forta, vi~ molt bé dins les aigües entollades 
i les residuals de femers. 

E ls animals, per un regular, es contagien 
amb l'aig ua del menjar i, sobretot, amb els 
transports dels carros i camions que a voltes 
impensadament transiten per paratges con
taminats. Un cop contagiat l'animal, tarda 
un període de 2· a 5 dies en manifestar els 
efectes de la infecció. Aquests senyals són 
quasi invariables . ~ 

Primer de tot, els porcs refusen el men~ar. 

NQ s'aixequen. Van molt durs, de tal mane
ra que els excrements tenen forma de boles. 
Quasi sempre, un petit reconeixement posa 
en descobert algun vermell que varia de .to, 
des de la -placa del tamany de 10 cèntims 
lleugerament rosada, fins a la d'una extensió 
com la mà, de caires vermells i fons morat 
fosc. Aquestes taques que sota la pressió del 
dit, momentàniament es tornen blanques, 
acostumen a sortir a les orelles, cuixa, sota 
la panxa, esquena, etc. La temperatura puja 
d'~na manera alarmant. Es aquesta la forma 
més corrent com fa la seva aparició, el mal 
roig dels porcs, 
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del porc 
El tractament del mal roig, un cop mani

festada la infecció, és únicament i exclusi7a 
a base de fortes dosis de sèrum amb injecció. 
Avisant ràpidament se'n salven molts, qua
si el80 per 100. Si es deixen transcórrer 5 ó 
6 dies, aleshores, un cop la malaltia ha oca
sionat ser.iosos estralls en l'organisme del 
porc, és quasi materialment impossible sal
var-lo. 

La profilaxi, o sigui la prevenció per a 
què el porc no pugui agafar el mal roig, és 
d'una seguretat absoluta, vacunant-los de 
petits, amb sèrum i vacuna. La immunitat 
adquirida per la sèrum-vacunació té un any 
de durada, i tenint en compte el seu preu 
mòdic, és una temeritat molt perjudicial dei
xar els porcs exposats al perill del mal roig, 
i no aprofitar-se de la seguretat que contra 
aquesta plaga proporciona la sèrum-vacuna
ció, feta al seu temps i amb la tècnica i pre
paració especial que necessiten aquestes 
operacions, per a ésser acompanyades de 
l'èxit rnés falaguer. 
~A PESTA PORCINA.-La pesta del porc és 

la malaltia més terrible, per la manera rapi
díssima d'escampar-se i per Ja mortalitat que 
ocasiotia, ja que sempre moren un 90 per 100 
dels atacats. I com si això no fos pt:;ou, 
aquesta plaga acostuma presentar-se asso
ciada amb la pulmonia contagiosa i d'aquí 
ve la dificultat de separar-les, moltes ve
gades. 

La pesta del porc, que és coneguda, tam
bé, amb els noms de neuma-enteritis infec
ciosa, diftèria del porc i mal de Marsella, és 
produïda per un virus filtrable . 

Quan la pesta ha entrat en una cort de 
porcs, al cap de 6 ó 7 dies ja es coneixen els 
senyals o símptomes ' de la malaltia. Els 
porcs refusen el menjar; pateixen una sed 
intensa i si no tenen aigua clara, en beuen 
de bruta, fins que s'acabct; la temperatura 
els puja fins a 41 i a 42. graus; tenen les par
pelles inflamades i lleganyoses (conjuntivi
tis); caminen de puntes, amb l'esquena ar
quejada cap amunt, tam balejant-se i ballant 
upa mica del darrera; les orelles un xic mo
rades, amb puntets hemorràgics; estrenyi
ment de les matèries fecals, primer, i tot se
guit un còlic fètid i a voltes sanguinolent. 
Aquest és el quadre típic de la pesta . 

Es presenta en quatre formes di~erents; la 
septicèmica, la intestinal, la pectoral i la 
mixta, i, naturalment, dins del quadre simp
tomàtic genera~ que acabem de descrfure, 
cada una d'aquestes formes de pesta es 
desenrotlla d'una manera distinta. La fornia 
septicèmica és la més ràpida; el quadre 

simptomàtic és accentuadíssim, i els porcs 
moren en 24 hores. Sortosament aquesta no 
és la més freqüent. 

La forma intestinal és la més corrent; els 
símptomes són els que ja hem descrit, i la 
malaltia acost u ma a durar de 8 a 14 dies. 

La forma pectoral presenta els símptomes 
de la pulmonia contagiosa (que ja en parla· 
rem més endavant), i és l'associació de la 
pulmonia amb la pesta. 

La forma mixta, com el seu nom ja indica, 
presenta una barreja de sínu'tomes de les 
formes i~testinals i de pit, i a voltes fortes 
macadures a la pell, a les orelles, a la cua, 
taques roges d'un relleu sobresortint que es 
converteix més tard en unà capa pustulÓsa 
que s'escampa per tot el cos de l'animal. 

El tractament curatiu és exclusivament a 
base de sèrum. Si es poden tractar de bell 
antuvi, es salven la gran majoria; però el 
tractament ha d'ésser rapidíssim i un xic 
intens. A causa del preu elevat del sèrum, 
el tractament curatiu és una mica car, però, 
comparat amb els resultats que s'obtenen, 
és la única solució que deu emprar-se en el • 
cas de presentar-se la pesta en porcs que no 
siguin vacunats. 

La prevenció absoluta dels porcs per a 
què no agafin la pesta ·s 'obté amb la sèrum
vacunació. Es millor fer-ho de petits, als 4 

mesos. La immunització dura un any. Els 
nats de truges vacunades estan immu.nitzats 
fins als 4 mesos, al qual temps ja admeten 
la vacuna. 

Es una casualitat molt gran que els porcs 
no vacunats, ne agafin la pesta, i per això 
els recriadors en gran escala els vacunen 
sempre, tots, de p.etits, hi hagi o no hi hagi 
pesta. 

LA SEPTICÈMIA HEMORRÀG1CA.- Va ésser 
l'investigador americà Salmon qui, l'any 
1886, va separar de les infeccions de la pesta 
del porc el bacil bipdlaris suicepticus, cau
sant de la malaltia que va batejar amb el 
nom de swi1ie plague que en català equival 
a plaga del porc, la qual és coneguda també 
amb e1 nom de pulmonia contagiosa. 

La septicèmia hemorràgica és una malal
tia molt greu, però que té l'avantatge, sobre 
la pesta í el mal roig, de què no es propaga 
tan fàcilment, i més aviat la seva aparició a 
les corts sòl ésser d'una forma esporàdica i 
escadussera. Es per excepció quan esdevé 
enzoòtica i quan això succeeix, no sol sortir 

·del poble o terme on s'ha declarat, salvant els 
casos d'un contagi molt directe. 

L'origen del contagi és"'molt probleinàtic, 
ja que les bactèries específiques, capaces de 
produir la malaltia, es troben, indistintament 
a terra, ·barrejades amb els aliments, amb 
l'aigua, com també en les vies respiratòriés 
i en els budells dels porcs què èstan .sans. 

Per a què aquestes bactèries esd·evinguin 



~atògenes , això ês, que originin la malaltia, 

és precís que la resistència corrent i habitual 

dél porc disminueixi o minvi per causes de· 

bilitants, (refredaments, humitats, corts en 

males condicions, mala alimentació, etc.) i, 

naturalment que, amb condicions un xic pès

simes, els microbis menys perillosos desple

guen la seva acció patògena. 

. Hi ha la forma sobreaguda, la f0rma agu

da i la crònica. En els casos sobreaguts, evo

lucionen ràpidament. Els animals estan aba

tudíssims, sense gens de gana; amb febre 

per sobre 41 graus; respiració fatigosa, i pols 

cardíac molt fort. S'amaguen sota el jaç; si 

es fan caminar tam balegen, donant giravolts. 

Els hi surten taque·s fosques i moren entre 

dotze i vint-i-quatre hores. 

La forma aguda segueix un curs menys 

ràpid, amb símptomes més atenuats. Tos 

seca; dilatació dels forats del nas; bonys al 

coll; al començar la malaltia, estrenyiment, 

seguiqt una diarrea forta i a voltes sangui· 

nosa, i vòmits. Tot això acompanyat d'una 

respiració fatigosa i enfiaquiment progres

siu. 
La forma crònica esdevé solament a les 

corts on la septicèmia no ha estat deguda

ment tractada. Els símptomes, encara que 

molt rebaixats de to, subsisteixen, i amb la 

tos i amb la diarrea, els porcs no es curen ni 

mor~n, i naturalment, no creixen ni fan 

res de bo. 

El tractament preventiu, és a base de 

l'Agresina, producte biològic d'alta potència. 

Tenint en compte la petita dosi, 2 grams, 

que es necessiten per a immunitzar, per més 

d'un any de t~'tnps, els porcs contra la septi

cèmia hem~rràgica, aquesta vacunació re

sulta a molt baix preu. 

Quan la tnalaltia s'ha presentat, es combat 

amb molt d'èxit emprant el sèrum contra la 

septicèmia o vacunes curatives específiques 

contra aquesta malaltia. 

EL TIFUS I EL PARATIFUS.-A méS de les 

malalties infeccioses tractades anteriorment, 

és bastant corrent la presentació de les ma· 

lalties del ventrell, de caràcter marcada· 

ment tifòidic, sobretot en els garrins i bestiar 
jove. 

Quan els garrins mamen i també quan te· 

nen 8 ó 10 setmanes, són freqüentment ata· 

cats d'una diarrea intensa, que els retrassa 

en gran manera, morint-ne bastants i sor

tint força raquítics els que poden escapar
se'n. 

Aquesta infecció baciHar que per sí sola té 

ja força importància, en té molta més si es 

considera que en contraure els garrins a

questa malaltia i a causa del gran debilita

ment que ocasiona, s'obren les portes de bat 

a bat a tota la sèrie de infeccions mortíferes 

de la Pesta, septicèmia hemorràgica i mal 

roig, contra les quals a no ésser fill d'una tru· 

AG~tctJt.tuttA I !tAMA.DE~lA 

ja vacunada, no porta el garrí immunitat de 
cap mena. 

Per altra part, com que ens trobem en el 

cas de què abans dels 3 mesos no es poden 

vacunar els porcs contra la pesta, per manca 

de resistència i perquè la immunitat adqui· 

rida abans de finit l'alletament és gairebé 

ineficaç, d 'aquf es desprèn la necessitat 

d'emprar tots els medis a fi d'obtenir que el 

garrí arribi fi Ls als 3 mesos sà i sense infec

cions de cap mena, que si per si soles ja són 

prou perilloses, ho són molt més pel fet de 

posar els garrins en condicions en extrem 

favorables per a ésser víctimes de les malal

ties aHudides. 

Per aquestes raons, és altament beneficiós 

que els criadors i recriadors de garrins va

cunin aquest bestiar contra el tifus i el pa-

1atifus, la vacuna efectiva per les quals, pel 

període d'un any, ve a costar una pesseta 

per cap. 

Ademés, ofereix l'avantatge pels recria

dors que es vènen els porcs als 3 ó 4 mesos, 

de què amb aque.sta vacuna estalvien totes 

les altres, els efectes de prevenció dels quals 

hauran de tenir en compte els que recrïín 

aquest bestiar des dels 3 ó 4 mesos fins a 

l'engreixament total. 

L'ENTERITIS NECRÒTICA I L'ENTERITIS MIXTA.

Amb bastanta freqüència el Veterinari és 

cridat per a visitar uns porcs malalts, quasi 

sempre de pocs mesos, qae presenten un 

quadre simptomàtic que no encaixa en cap 

dels de les infeccions abans descrites i que, 

malgrat l'escassa virulència que al comen

çament sembla desplegar l'{lgent patogen 

causant de la infecció, poc a poc va produint 

baixes, que augmenten paulatinament a me· 

sura que van passant dies. 

Quasi sempre ens trobem davant d 'uns 

porcs emmagrits, amb el pèl enfosquit i .rú

fol, pell rasposa i enganxada, llom arquejat 

i una diarrea mucosa quasi contínua que va 

caient anques avall, donan t als animals un 

aspecte de brut intens, i d'un enfl.aquiment 

de consumpció progressiva. Aquesta infec

ció és l'enteritis necròtica, i quan a més dels 

símptomes descrits es presenten complica

cions toràciques, amb simptomatologia pul

monar, és que es tra~ta de l'enteritis mixta. 

Aquestes infeccions ocasionen moltes bai

xes, a causa d'ésser poc conegude~ i de difí

cil diagnòstic. Un cop compr~vades, els ma

lalts que eri:cara ,no ~ari · entrat en un estat 

crònic, es curen bastan t bé a base de la Bac

te;ina Mixta i de la Bacterina Enteritis Mix

ta convenientment aplicades i amb règim 

alimentós rigurosament apropiat. 
... • • 

Les ~pizoòties esmentades constitueixen 

un obstacle seriós pel progrés de la ra

maderia catalana en general. Es molt gran 

el tribut que Catalunya paga per malalties 

del bestiar porcí, ja que passen de 8.000.000 

de pessetes anuals les pèrdues ocasiona

des per la mort de bestiar a causa de les 

epizoòties. 

Un dels remeis de defensa contra les epi

zoòties són les Societats d'Assegurances 

del bestiar, de tipus comarcal, mitjançant 

les · quals els criadors i recria dors es re· 

part.eixen, entre tots, les baixes que te

nen uns pocs; però descuiden encara les 

mesures per a evitar que es presentin nous 

contagis. 

I, més que reparar el dany experimentat 

en la pèrdua del capital, importa el dester

rar de les comarques les malures epizoòti

ques , ja que d'aquesta manera la ramaderia 

lliure d'a,quell tribut, millora notablement. 

Les llavors de preu i els caps escollits adqui

reixen carta de naturalesa al pafs i les races 

es regeneren ràpidament. 

Pel contrari, on les epizoòties són un perill 

constant pel ramader, aquest a cada baixa 

que sofreix, encara que estigui associat, re

posa la pèrdua amb un cap de menys valor, 

i poc a poc, la comarca queda amb una po

blació ramadera depreciada. Són molts els 

fracassos d'intent de millora registrats im

portant llavors estrangeres i reproductors 

de races selectes que han estat víctimes 

de les epizoòties ( l l . I aquestes són totalment 

evitables implantant les mesures sanitàries 

que per a cada una d'elles disposa la legis

lació vigent; i per a lluitar amb totes les pro· 

habilitats d'èxit contra les malalties infecto

contagioses del bestiar, és necessari que a 

cada demarcació comarcal hi hagi un tècnic 

capaç i que tingui els coneixements cientí

fics necessaris per a diag nosticar les mal al· 

ties i posar en pràctica el pla de defensa 

apropiat, així com també el tractament del 

bestiar malalt. 
I entre els medis de defensa de què dispo

sa ia ciènda per a fer front als enemics del 

patrimoni ramader, ocupa el primer lloc l'ús 

de les vacunes preventives. Més val preve

nir que curar, diu un axioma de la medicina 

moderna, i tot quant es faci a Cataluya per 

a prevenir les malures del bestiar serà con

tribuir a la conservació i augment de la seva 

riquesa nacional, 
RAMON VILARO I GALCERAN 

Veterinari 

(1) V e a refermar la nostra tesi, e l fet que l'any darrer 
i amb e l 6 altalllen t.e logiable dc fo mentar e l miiJorament de Ja 
Ramaderia Catalana, la li en c ralitat de Catalunya va procur3:r 
Padqu1aici6 1 rcmeJa de 16 magn~fic• ezemplars raça YurksbJ
re, el a quals oportunament foren aubha11at~ a !o Cr~nja de ( al
des dc ~[ootbui entre u o bon nombre de JDdiC&U 1 Ramadera 
de Catalunya, que ela varen comprar tota. 

JJoncs, bé: la major part d'aquella exemplar!, dignes dt- m1-
llor cura i fi, ja no exiateixen1 perquè ban mort de pezta o pul
moniu contagtoaa. 

E r. canv1 1 
l'exemplar que no1altrea varem poder obten ir en 

aquetttasubb~atai que va ésacr de~uoat ~~cor raJa d'un1 rama· 
dcrs u mies està completament cà t fort, J, encara que ~n plena 
cTeixença 

1
es podt n apreciu en ell lea excet·Jeuta caracted&ti

quea que ~anta fama ban donat a la raça Yorkshire. 
A quest exemplar.' malgrat l'haver de viure en un ambient 

no del tot higtt!ntc n• saludable, pot veure's tal com hem maoi
featal gràcies a la vacunació prevelltiva a què ba eatat sotmès 
cootr! Ja pesta porcina. contra el mal roig i. contra la sepd~t:
mia hemorràg-ica. lea trea malures m~1 teaublcs i que oeaalo
neu méa baixes en ela corrals de porct de la noatra terra. 
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Les cabres. de llet 
IV 

Qualsevol raça de cabres que quasi no 

surtin mai del corral, i molt particularment 

les de raça murciana amb molt poques ex cep· 

cions , solen ésser molt pac::íiiques i rares ve· 

gades es don en tussades unes amb altres; 

però les que surten contínuament al defora 

en cerca de la pasLUra, ja és diferent; es ba

rallen amb molta freqüència, sobretot quan 

troben menjar en abundància. N'hi ha mol· 

tes que tot ho voldrien per elles i sembla tal

ment que tinguin enveja de què les altres 
mengin. 

Per tant, quan sigui convenient donar-les

hi menjar al corral, si el nombre de caps és 

reduït, és molt recomanable que estiguin 

fermades cadascuna amb el corresponent 

coll ar de cuiro i al seu lloc, però quan el 

nombre de caps és un bon xic important, 

com que no és convenient entretenir nos a 

perdre el temps fermant i desfermant, s'ha 

de prendre la precaució de què estiguin ben 

espaioses a les mPnjadores, perquè si estan 

massa justes. si tenen un espai molt redu'it 

que sigui inevitable que unes amb altres es 

toquin tot menjant. sempre n'hi ha unes 
quan tes que a cops de cap fan anar les altres 

a recó, i això no convé de cap manera, per· 

què de vegades un a mala tussada pot port~r 

greus conseqüències, molt particula~ment 

durant el període de la gestació. Per altra 

part, és del tot convenient que mentre estan 

menjant i sempre si pot ésser, tinguin la 

tranquil:litat més absoluta. 
Per tal de minvar _aquest perill és ,conve

nient anar desprenent-se de les cabres ,que 
ting un banyes, perquè apart que les seves 

tussades fan més mal que les motxes, són 

sempre més revolucionàries. 
Es dón a molt sovint el cas que una o més 

cabres estiguin avorrides de les altres, i 
quan esdevé aquesta anormalitat, les que es 

veuen aporrinades ensopeguen amb no po

c¡ u es dificultats per a poder menjar a les 
menjadores del corral. Per aquesta podero· 

sa raó és que també hem de tenir interès 

que tinguin ample espai, perquè d'aquesta 

manera quan a tussades són tretes d'un lloc 

que hi trobin hostilitat poden canviar, i si 

massa ostenssible és la repulsió de què són 

víctimes, és convenient donar-les-hi menjar 

·a un departament separat o vendre-les. 
Temps enrera a AGRICULTURA I RAMADERIA 

vàrem llegir que és molt interessant donar 

a les cabres i altra mena de bestiar, la rama, 

d'olivera tendra immediatament o pocs dies 
després d'haver podat les oliveres. Estem 

d'acord en absolut amb aquest procediment, 

perquè d'aquesta manera, .a més ~e què les 
cabres se la mengen amb molta avidesa i bon 

profit, poden aprofitar-se molts troncs prims 

que d'altra manera haurien de servir per lle

nya o no tindrien cap utilitat. 
Encara hi ha una altra raó poderosíssima 

que aconsella no deixar assecar la rama 

Cabra de muntanya, blanca 

d'olivera, i és, que les cabres que poden con

sumir-ne importants volums durant una 

temporada més o menys llarga i eneara que 

~igui pocs dies abans de cabridar, tenen un 

part que no és de bon tros tan dificultós, i 

Boc entremesclat de raça de muntanya i clapat 

els cabrits són notablement més refets i 

vividors, ja que al cap de poca estona d'ha· 

ver nascut ja s'espavilen a mamar amb avi· 

desa, sense necessitat d'ajudar-los. 

Durant el temps de la gestació, convé do· 

nar a les cabres menjar abundant i variat, 
quan s'escau en una època que al defora no 

troben gaire menjar, i no s'ha d'oblidar que 

una alimentació exclusiva amb farratge de 

lleguminoses, tenint en c.ompte que són les 
que més impulsen la producció de llet i du· 

rant aquest període el braguer no se'ls des-

carrega més qtie en casos excepcionals 
1 

aquesta mena d'alimentació pot ésser causa 

d'una inflamació del braguer que ocasiona 

greus trastorns i de vegades la mort de l'ani

mal. 
Per tal d'allunyar aquest perill és conve. 

nient que quan hi hagi alfals _abundant b 

una altra lleguminosa se'ls doni també far· 

ratge tendre de moresc o de meuca dolça 

durant l'estiu, farratges que ban d'ésser 

conreats en regadiu, i_també en secà si es 
disposa de terra bastant frescal. Durant l'hi· 

vern ¡:>ode-m utilitzar el farratge verd de ci· 

vada o d'ordi que podem conrear al secà 

amb grans probabilitats d'èxit si prenem la 

precaució de sembrar ben primerenc. L'èpo· 

ca més apropiasla és a darrers d'agost o a 
primers de setembre. 

Cada dia, en tornar ~e la pas tur~, així que 
el r amat s'acosta cap el corral, com que van 

molt adalerades perqu~ es recorden _del 
menjar que tenen preparat, es farien un tip 

de córrer si el pastor no les deturés. De cap 

manera no c::onvé que corrin, sinó que ha de 

procurar-se que arribin al corral reposa~a

ment per tal que el menjar el digereixen 

millor. 
Quan manquin 10 ó 12 dies, aproximada· 

ment, per cabridar, no convé que vagin al 

defora a pasturar en el cas que h~o¡;in de 

fer llargues caminades, perquè les cabres so· 

freixen i es cansen visiblem~nt i pot p-erillar 

l'èxit del part. 
També és convenient deixar-les al corral 

durant quatre o cinc dies després d'h~ver 

cabridat, i donar-les-hi menjar verd abun· 

dant amb la qual cosa s'aconseguirà infali· 

blement que la producció de llet sigui con· 

siderablement augmentada. D'aquesta· ma· 

nera se'ls hi arrenca la llet, com vulgarment 

es diu. Arrib l'excusa d'aprofitar el temps 

quan el dia és curt i la vetlla llarga, o volent 

encarregar al pastor tota la feina pertanyent 

al ramat, esdevé molt sovint que el menjar 

al corral no se'ls dóna fins després d'una bo· 

na estona ·d'haver arrribat. Es aquest un 

~rocediment que s'ba d'abandonar en ab· 
~olut, en primer lloc perquè les cabres des 

cie quan arriben fins que se'ls ompla la men· 

jadora estan molt neguitoses, i després per· 

què si es posen a remugar els és una con· 

trarietat haver d'interrompre aquesta irn· 

portantíssima funció que requereix llargues 

~ores sense parar i amb tranquil:litat ab· 
sol u ta . 
. Per tant, de cap manera no ha de doldre 

el temps de dia per arreglar les menjado
res, ja que si poden menjar així que arriben, 

el temps emprat en aquesta feina és sobra· 

dament comp~nsat amb el m3:jor prpfit que 

s'aconsegueix per al bestiar. 
L'alfals, la trepadella 1 altr~s farratges 

han d'ésser b~n trinx~ts, perq-!lè s~ se:n;.dó· 



ria classa llarg, apart de què es tènen d'es· 

forçar un bon xic i no se'l mengen tant, en· 

tiren molt per teri-a · i no aprofita més · que 

per feins. 
Refiant que les cabres al defora troben ai-

gua per tots indrets, es dóna el cas que pa

teixen de sed algunes vegades. S'ha de tenir 

preseòt que no sempre que tenen seden tro

ben d'aigua i de vegades tot trobant-ne tam

poc no beuen, perquè l'han trobada repug

nant (en són molt senyores del beure) o 

perqúè elles mateixes l'embruten abans d'ha

ver sadollat la sed. Es per això que es fa ne

cessari tenir al corral un abeurador amb 

aigua ben neta, perquè s'ha de tenir present 

que l'aigua mai no és tan bona com quan es 

té sed. 
Pretendre fixar les hores que han de 

beure és una equivocació, perquè tant unes 

bèsties com les altres a voltes i molt so· 

vint es fan un tip d'aigua després d'haver 

transcorregut solament un quart o mitja ho

ra d'haver.-la refusada. 
Hi ha pastors i ramaders que tenen un 

gran interès en què els cabrits mamin amb 

molta abundor. Molt bé; és digna de totes 

les bo~es recomanacions aquesta bona vo

luntat, · però de cap manera no hem de con

sentir que sigui portada fins a l'extrem que 

la mare en surti perjudicada. 

Diem això, perquè hem vist alguns pro

pietaris de ramats i àdhuc pastors que van 

a sou, que amb la dèria exagerada de què 

·els cabrits s'alimentin molt, el dia que les 

AGRiCüLtiJRA 1 RÀMAbEitiA 

cabres pareixen no els hi treuen la llet enca

ra que els cabrits no se l'aconsegueixin. Es 

això un disbarat melt greu 1 perquè la pri

mera llet després d'haver cabridat és do~ 

lenta de debò per les cabres quan s'entretén 

al braguer i no gaire bona per als cabrits. Si 

després d'haver nascut, volen mamar no hi 

ha inconvenient, però tan prompte refusen 

el mugró és convenient escórrer totalment 

el braguer i després segurament mamaran 

més de gust i fruïció i amb molta més como

ditat. . Hem d'observar, però, que la prime· 

ra llet no s'ha de treure fins després d'haver 

llençat la despulla, si no triguen més de dues 

hores després d'haver parit. Si triguessin 

més, és convenient munyir-les i donar-les-hi 

aigua de llatimó que facilita l'expulsió i evi

ta el perill d'una possible infecció que podria 

ocasionar un disgust. 
Les cabres han de munyir-se escorrent-les 

del tot, dues vegades cada dia, i si fos possi

ble encara millor tres, perquè així la llet és 

de més bona qualitat i més abundo'3a. 

Alguns mals que les cabres pateixen al 

braguer són a conseqüència d'haver estat 

descuidat l'encarregat de munyir-les. Per 

tant, el ramader que deixa de complir a

quests preceptes que indiscutiblement són 

de cabdal importància, estima molt poc els 

seus interessos, i el pastor que cobrant per 

a cuidar bé com-cal el ramat, deixa de com

plir-los, és que estima molt poc o no gens els 

interessos d'aquell que li paga el sou. 
ANTONI TORRESCASANA 

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

El plet 
En el camp agrícola de la nostra terra ca

talana s'ha desenrotllat una llorda causa per 

culpa de les propagandes demagògiques 

consentides i tolerades de certs polítics sen

se escrúpuls i perquè les mateixes autori· 

tats han tirat en. orri llur poder, les lleis i la 

justícia no reprimint, ni castigant, ni fent 

COmplir el dret I ni les seves circulars i 

menys fent fer efectives les multes impo
sades. 

Tot això és una aberració si voleu, fins una 

manca de sentit comú i d'honradesa, però és 

així i constitueix una culpa greu de les auto

ritats que amb això s'han tirat tota la culpa 

a sobre- del que està passant, podent-ho 
evitar. 

Aquests homes volen el bé de la República 

i de Catalunya? ... No és pas cert! ... El fill 

que bé èstirila no vol el inal de la seva ma
re ·li 'm posa dificultats en el desenvolupa-

ment de la sevà vida ni entorpeix les fonts 
de riquesa. ' 

rabassaire 
La nostra terra té una dita ben contun

dent que té aplicació en aquest cas i que 

diu: Qui no sigui bo per casat, que no enga

nyi la dona. Qui no sigui bon capitost per 

manar, que no ho faci, que dimiteixi. 

Aquesta torrentada passarà i el propietari 

ha de fer com la canya, que s'aplana, però 

no se l'emporta el corrent desenfrenat de les 

aigües tèrboles de la tempesta i un cop pas

sada torna a alçar-se per a seguir el compàs 

de la seva vida. 
No és possible que això perdud, perquè 

un poble no pot deixar de viure sense auto

ritat. l!s forçós i de necessitat mantenir per 

a la vida d'un poble el principi d'autoritat 

basat en la llei i la justícia del dret. 

Els rabassaires prou coneixen i saben que 

no teneh raó i que la llei no -els êmpar.a en 

res i si s'han ·emportat e1 d'altri, ho han fet 

solament mal aéonsellats per els agents 

anàrquics i eh virtut d'una llei de força en 

contra tlel dret, de la raó i de la llei justa. 

Ho tindran de tornar cj_uari. el principi d'au

toritat serà restablert i el Govern de la Re

pública, vetllant per al seu boh nom, dictarà 

forçosament mesures per a què la llei i la 

raó sigain acomplides, que de no ésser així 

ella mateixa fóra la que moriria ·a mans d'e 

l'anarquia. 

Es aquest, doncs, un plet que necessària• 

ment han de guanyar els propietaris; car te

nen a favor seu la raó, la justícia i la llei¡ 

amb la veritat i amb aquestes proves no se'n 

perd cap, usant de prudència. Aleshores els 

parcers reconeguts veuran que han obrat 

malament i tornaran penedits tot el que han 

pres, amb interessos i despeses , com és el 

consegüent i just. 

Obrin els propietaris després amb caritat 

i sàpiguen perdonar les malesvolences amb 

aquest motiu sembrades en aquestes llor· 

des hores de discòrdies de classes mal acon

sellades per ànimes negres que no volen 

ni el bé 'dels rabassers ni dels propietaris, 

sinó el propi, doncs a riu revolt, ganància 

de pescadors i usure·rs. 

Resta la principal culpa per als mals pa

triotes que han sembrat aquesta mala herba 

en el terreny agrari en primer lloc i segona

ment, per a les autoritats que ho han tole

rat, dèbils, i que no han fet respectar la raó, 

la llei i el dret de la justícia, i en tercer lloc, 

solament per als rabassers que com uns nois 

s'han deixat enganyar; com les aloses amb 

els mirallets enganyosos de les paraules 

d'aquests explotadors d'incàuts i de lluscos. 

Siguem, doncs, prudents i pacients i pen

sem com deia Tertulià: 

•La paciència és una mena de dipòsit con

fiat a les mans de Déu. 

l'han ofès? .. - Confia-li et teu ultratge, i 

Ell et farà venjar. 
T'han expoliatP .. - Ell s 'encarregarà de la 

restitució. 
T'amenacen amb la mort? .. - Ell et ressu-

citarà. 
La nostra agricultura amb aquest mal pas 

ha sofert i sofrirà un greu dany i en conse

qüència Catalunya tota; econòmicament i 

moral. 
Vergonya eterna, que deia el gran Dant, 

per als mals polítics i bords republicans, 

que no estimant Catalunya ni la República, 

han sembrat aquestes discòrdies fent escola 

anàrquica entre la gent del camp. La pàtria 

els posara al mig del front el segell de l'ana

tema com uns fills bords. 
E11uLI PASCUAL D'AMIGÓ 
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La Mosca .del fruit 
Constitueix un problema de vida o mort 

pl!r la nostra floricultura lot quant té relació 
amb la tan temuda com coneguda Mosca 
deljruit, estesa actualment per la majoria 
de països i que ocasiona la podridura de les 
produccions frqiteres, arruïnant els agricul
tors que esmercen els seus esforços, terres, 
cabals i activitats en t'l seu conreu. 

La Mosca! La destructora Ceratitis Capi. 
tata dels científics! No ba necessitat ni un 
segle per a què invadís tot el món i que de 
les terres tropicals d'Africa on la descobrí 
l'entomòleg Wied, passés a convertir-se en 
el pesombre, el papu autèntic i implacable 
de les agricultures mundials. 

Milions i molts milions són els que tan te
mible dípter fa perdre tot els anys als que 
conreen els camps de fruiters. I el més de 
lamentar és que nó solament són de doldre 
les pèrdues del moment del conreador, sinó 
que la desesperança en què es troben no té 
terme, de no poder contenir en el futur la 
destroça del fruit, doncs un any darrera l'al
tre ve manifestant-se amb caràcter més greu 
i amb la situació desesperant amb la qual el 
famèlic insecte els coHoca. 

El cas és extraordinari, doncs fins al pre· 
sent moment, amb tot i les proves, les ex
periències i la inversió de capitals crescuts 
que s'hi han esmerçat, res no s'ba descobert, 
res no s'ha trobat que asseguri l'adquisició 
d'una mesura radical, d'un remei definitiva
ment eficaç, que eviti la picadura de les mos
ques i la immediata descomposició dels 
fruits atacats. 

S'ha intentat desinfectar les terres que 
guarden les larves de la mosca procedent 
dels fruits picats; s'han emprat poderosos 
insecticides; s'ban utilitzat trampes enginyo
ses per a caçar-les, i amb tot i els medis uti
litzats, no pot dir-se que es compti amb 
un remei de suficient seguretat per a lliu
rar-nos de les greus invasions de la mosca. 
. Si bé és veritat que desanima la situació 

q_ue l'insecte ha creat, no tant, però, que jus
tifiqui tenir de renunciar a la lluita que ate· 
nui i arribi a vèncer a tan porfidiós insecte. 
Als Estats Units, amb persistència i tenaci
tat inigualables, segons s'assegura, es troben 
en el camí per a triomfar d'ella; d'altra re
pública americana, el Perú, també hem re
but referències autoritzades que ban enso
pegat la fórmula que ba de permetre evitar 
Ja pèrdua de la collita dels préssecs, tarqp
ges i altres fruits . 

Per altra banda, els resultats que han as· 
solit a Itàli9. i a l'Estació Entomològica de 
Burjassot (València), amb les trampes 

agafa mosques, alenten i donen esperances 
als propietaris de fruiterars, optimisme que 
es consolida i s'afirma amb l'anunci d'haver
se trobat uns insectes que aclimatats, per
meten la lluita biològica d'una manera sem
blant a la que facilita l'insecte Aphelinus ma· 

1 

3 

·4 

1, Larves i crisàlide . de la Mosca del fruit. -
2, Insecte mascle. - 3, La Mosca ja formada ix 
de terra per picar el fruit. - 4, Aspecte d'un 

fruit atacat per la Ceratitis Capitata 

Uper acabar amb el pugó llanut, la llana 
dels pomerars i el Novius Cardina/is, con
tra aitres insectes que farien possible també 
destruir la mosca o Ceratitis Capitata . 

Hi ba, dÒncs, motius de no deseperar-se; 
tot ~s qüestió de temps. 

Mentre el moment no arriba, s 'ha de llui
tar i posar a la pràctica els medis que per
metin mimvar els perjudicis que li ocasio
na a la fruiticultura l'insecte indesitjable. 

Quins són ei~. prqceèÚments que són sus-

éeptibles di adoptar per a la defensa en el 
presents instants? 

Començarem per a descriure el cicle ev0. 

lutiu de la mosca. 
En arribar el mes d'abril, el paràsit en es. 

tat letàrgic durant l'hivern, torna a renovar· 
se, encara que ho fa d'una manera paulati· 
na al principi. Larves i ninfes, ous i papello
nes, van donant nova vida a les ponedores 
que comencen a manifestar-se a finals de 
maig i principis de juny. El nombre de po
nedores es al principi, reduït, i aquestes de
positen les seves nierades al fruit consumit 
i dolent de l'hivern, a les mandarines, a les 
tar~nges primerenques, als kakis, a les ma
granes caigudes a les darreries de la tar
dor, etc. 

Als insectes adults procedents d'aquestes 
produccions tardanes, s'hi han d'afegir els 
procedents dels individus recentment vin· 
gufs al món que han pogut lliurar-se dels 
seus agents destructors. Uns i altres, no 
obstant, nó són capaços d'ocasionar atacs 
rea-lment importants ~ La primera generació, 
generalment, no ofereix gravetat extremada, 
com ho comprova el fet que tot el fruit pri· 
merenc tot just se'n ressent. 

Amb tot, s'ba de tenir present que els 
comptats centenars de mosques que estenen 
el vol pel maig t juny, i que ponen durant a· 
quest temps, proporcionen una descendèn· 
cia que així que él temps avança, es fa cada 
moment més perillosa, tant per el nombre 
com per la seva ràpida evolució. Les postes 
de maig-juny són d'uns 300 ous per cada 
animaló, dels quals neixen altres tantes 
mosques; la segona sortida entre la qual hi 
figuren unes 150 famelles. fan una posta de 
300 multiplicat per 150, o sigui 45.000 ous, o 
siguin 45.000 enemics, per al mes d'agost 
(tercera aparició o segona generació) i que 
depositen seguidament 300 ous multiplicats 
per 22.500 famelles, equivalents a 6.750.000 
ous. Aquests· ous en evolucionar, donaran 
de setembre a octubre, 6.750.000 mosques 
(quarta aparició o tercera generació). En 
països calents encara apareix una nova ge· 
neració i de vegades una altra encara. 

Tot amb tot, succeeix per fortuna, que 
no acostumen a evolucionar totes les larves; 
en moren moltes. Així i tot s'ha d'admetre 
que dividint la darrera xifra consignada per 
10, per 100 o per 1.000, la posta primitiva dó· 
na origen a la naixença de milers d'indivi· 
dus que a darrers d'estiu o començaments de 
tardor destrueixen els fruits d'aquestes 
estacions. 

En conseqtièncía, cal capturar els primers 
iQdividus que apareixen, el. qual signifi~a 
detenir de bon principi una invasió. En qUJn 
moment, en quina època, és convenient po· 
sar les trampes i iniciar la lluita? 

Contestant aquestes preguntes, diu el pro· 



féssor italià Pagliàno, que sóri. distints els 

factors que hi intervenen: . temperatura, re
'6 exposició dels arbres; violència i direc~ 

gi ' ' 
ció dels veñts, etc, 

Prenent per ¡ base el pro mig de les in va· 

sions durant ei curs de deu anys, pot afir

mar-se que les primeres mosques apareixen 

i s'acqbl!=n entre el15 de maig i el 10 de juny, 
el qual cenfirma que la lluita contra les ma

teixes s'ha d'irflciar a darrers de _maig o .el 

més tard-a coniençaments de juny. 
Mitjà dè lluita.-No s'han de despreciar 

els proc~diments que fins avui han donat re

sultats teiativament satisfactoris. Destruc

ció dels fruits corcats, ús dels aparells aga

fa-mosqqes penjats als arbres, omplenant-los 

amb solucions com la següent: 

Segó . . -. . . . . 2 grams 
Arseniat de plom . 50 grams 
Borraix en pols . , 200 grams 
Aigua . . . . . . 20 litres 

El Servei Fitopatològic de València, des

prés d'una sèrie d'experiències sàviament 

conduïdes.? ha adoptat una fórmula que té 
l'avantatge de no ésser verinosa i d'ésser 

econòmica i d'eficàcia molt superior a totes 

les proposades anteriorment i la composició 

de la qual és la següent: 

Segó . . . . . . . . 100 grams 
Aigua . , . . . . . Un litre 

Altres combinacions hi ha molt recomena-
. -

bles i que atrauen força la mosca, fetes amb 

aigua de maceració de segó: segó, 75 grams, 

i aigua, llitre. 'En aquest mateix preparat 

s'hi afegeixen 15 centímetres cúbics de vi
nagre. 

Utilitzant els preparats que hem indicat, 
el mètode resulta molt simplificat, econòmic 

i d'eficàcia comprovada. 
Les bateries d'aparells caça-mosques de 

vidre, s'instaHen a les branques dels arbres. 

Es ta un senyal amb calç al peu de l'arbre 

i de cara al lloc on es col:loca l'ampolla, a fi 

de no perdre temps cercant-la quan s'ha de 
renovar la soluciÓ, doncs cada dos o tres 

dies s'han de resseguir les bateries d'ampo

lles, treure els insectes capturats i un cop 

morts colgar-los a mig metre sota terra, tor
nant a reomplir les ampolles amb el mateix 

líquid, una volta netejades de bell nou. 
No ha de sorprendre ni impressionar des

favorablement l'escàs nombre d'insectes 

capturats a últims de maig o primers de 

juny. Les mosques en aquest moment no 

són aJ?undants i la seva captura significa ·la 

destrucció de molts milers d'individus i la 

Preservació de molts centenars de fruits. 

La lluita s'ha de prosseguir mentre hi ba
gi fruit pendent de recoHécció. Si la campa

nya ha estat ben feta, amb intensitat i en 
tota la comarca on hi ha fruiterars la collita 
quedarà bastant assegurada. ' 

Procedint en la forma que acabem d'expo-
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sar, és possible preservar el fruit de la tar

dor i de l'hivern, però és necessari tenir 

dues precaucions, la de destruir el fruit sal

vatge, que és un niu de diferents estats evo
lutius de la mosca '¡ a més, generalitzar els 
tractaments. 

Si no es poden salvar aqu_ests dos inconve

nients, la lluita contra la Ceratitis no per

metrà mai clonar els resultats que facin 

7-t(. 
":f . - . 

5, El fruit atacat es desprèn de l'arbre oca
sionant danys quantiosos.- 6 i 7, Les crisàli
des queden a terra en espera de verificar el 
seu cicle evolutiu, convertint-se en cucs que 
ataquen el fruit. - 8, Ampolles caça-mosques 

penjades al fruiter 

Vida de la Mosca. - 1, La femella commça a 
atacar el fruit als nou dies de 1tascuda. - 2, 
Les larves o cucs duren de tres a sis setma~tes.-
3, La. cn'sàlide dessota terra, dura vittt o 
més dies.- 4, La Moscajafonnada, dura dues 
setma11es. - 5, La seva vida total és de normt
ta dies aproximadamellt (quatre generacions 
amtals) i eu tot aquest temps la Mosca es de-

dica a reproduir-se i a podrir el fruit 

desaparèixer per complet el causant dels 

greus danys que ocasiona. 
Als sistemes de lluita de què hem fet es· 

ment, cal afegir-hi el que segueix l'entomò· 
leg peruà doctor Wille, qui segons notes 
molt recents ha assolit preservar les·planta

cions de presseguers segons el sistema per 
ell ideat, amb la particularitat que les fórmu
les emprades són completament distintes de 

les fins avui conegudes. 

l)i 

Sabem que en la seva composició hi en

tren el carbonat de coure, i ademés sucre i 

melassa de canya, formant-se una barreja 

insecticida que s'aplica amb polvoritzadors 

d'alta pressió, repetint els tractaments cada 

setmana durant el temps que al camp hi ha 
fruit pendent de recol:Iecció. 

- Creu possible el seu autor evitar que es 

corqui el fruit adoptant el seu mètode de 

lluita, i fent que es generalitzi en tota una 

comarca, sense deixar cap arbre per tractar. 

Ademés, no s'ha d'oblidar la necessitat de 
recollir i destruir el fruit caigut i el que es 

troba al peu dels arbres, per ésser d'aquest 

d'on surten els cucs que s'introdueixen a la 

terra per a perpetuar i assegurar la repro
ducció de l'insecte. 

La dificultat d'aconseguir en el comerç 

del nostre país el carbonat de coure, no ens 

ha permès intensificar les proves que l'any 
darrer havíem iniciat i en conseqüència que 

no poguem donar a conèixer el resultat fruit 

de les nostres experiències referent a aquest 
nou mètode. 

Si al que hem esmentat s'hi afegeix la 

conveniència de repartir damunt la terra 

matèries i solucions tòxiques que destruei

xin les postes i les larves en els nius, com 

el . sulfur de carbó, sulfat de ferro, clorur 

de· calç i altres, augmentaran les proba

bilitats per a l'extinció d'un terrible ene

mic que fa sentir efectes catastròfics en 

l'economia de tots els països fruiticultors. 

La lluita contra la mosca es fa indispen
sable i absolutament necessària. La seva 

destrucció constitueix el principal problema 

per assegurar la vitalitat d'una riquesa que 

si és important en molts països, en el nostre 
és capitalíssima. 

Faixes 
tra les 

RAUL M. MIR 

empegades 
fornligues 
arbres 

con
dels 

Una fórmula senzilla i barata per a prepa

rar les tires agafadisses per a què les formi

gues no pugin als fruiters, consisteix en 
prendre: 5 parts d'oli de ricí i 8 parts de 

reïna. 
Es barregen bé, fènt fondre la reïna en un 

recipient que es p6sa al foc. Quan la reïna 

queda fosa, s'hi afegeix l'oli i es fa bullir la 
barreja de manera suau. 

Desseguida amb la dissolució obtingu
da, es cobreixen amb pinzell les tires de 

paper que a tal objecte es tindran prepa· 

rades. 
Aquestes tires són d'una eficàcia ~egura 

per agafar no solament les formigues, sinó 

papallones i altres insectes que infecten els 

fruiterars . 
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EL QUE DIU 
El preu de les avellanes 

En un interessant article que publica Crò
nica de Valls, signat per C. M. es posen 
unes atinades consideracions econòmiques 
referent al cultiu de l'avellana i a la seva 
depreciació actual, les quals creiem d'opor
tunitat reproduir, entenent que seran llegi
des amb tota l'atenció que es mereixen per 
als agricultors afectats per aquesta matèria. 
Vegeu els conceptes que entre altres exposa 
l'autor d'aquest interessant treball: 

Indubtablement, un dels factors que més 
influeixen en l'economia de la nostra comar
ca és el preu a què es cotitzen les avellanes. 
Aque~t fruit actualment posseeix l'hegemo
nia dins la producció agrícola de les nostres 
terres. 

En la present temporada l'avellana ha so
fert una forta depreciació, valorant-se a 
preus gairebé irrisoris, i insòlits comparats 
amb els dels darrers anys. 1 la tendència 
dominant en el mercat no fa preveure, per 
ara, una reacció notable. 

Quines són les causes de la present depre
ciació? 

En primer lloc tenim que és un .fet inne
gable la crisi econòmica mundial. La gaire
bé totalitat de les nacions del món sofreixen 
una forta crisi que iniciada en 1929 ha anat 
aguditzant-se en els dos darrers anys . . Les 
nacions de major puixança econòmica es 
trobe.¡¡ avui en una situació que ben bé po
dria qualificar-se de catastròfica; milions 
d'obrers en atur forçós, .fallides de bancs i 
empreses mercantils i industrials, deprecia
ció dels valors, excés de producció, i tota 
una sèrie de fets ja a bastament coneguts. 
La crisi econòmica de les nacions ha portat 
com a conseqüència l'augment del protec
cionisme i per tant les dificultats per a ex
portar a la majoria de països són cada dia 
majors. Han crescut també les dificultats 
per als cobraments de crèdits en moltes 
parts. En fi, tot influeix a la disminució del 
consum i per tant a la depreciació dels pró
ductes. 

A més de la crisi econòmica mundial, in
Llueix el que en el present any hagi baixat 
tant el preu de les avellanes la gran collita 
que en tots els països productors hi ha ha
gut. A Itàlia, principalment, i també en tots 
els països balcànics, la collita ha estat verta
derament extraordinàriaï d'exce.Hent quali
tat dins el que pot ésser l'avellana,.en els 
llocs esmentats. A causa de. l'extraordinària 
collita que hi ha hagut a Itàlia, l'av~.llana 

d'aquesta procedència ha inundat tots els 
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L·A PREMSA 
mercats especialment els alemanys, cotit
zant-se a preus molt baixos. Això ha influït 
a què hagi disminuït considerablement la 
petició d'altres llocs i en especial de lés es
panyoles que es mantenen a preus propor
cionalment superiors a la d'Itàlia i Turquia 
perquè també és de millor qualitat . 

L'avellana italiana i turca, com diem, s'ha 
ofert als mercats a preus molt baixos, però 
que als colliters els hi han estat compensats 
fins a cert punt per l'abundància de la colli
ta. Així . en els mercats d'Hamburg i Bre· 
men, els més importants d'Alemanya i dels 
que ho són més del món pel que fa referèn
cia al fruit que ens ocupa, l'avellana italiana 
que al gener de 1931 es cotitzava entre 76 i 
85 RM., el setembre passat els preus eren 
entre 37 i 42 RM., ço és, la meitat del que es 
cotitzaven uns dos anys enrera. Els baixos 
preus de l'avellana italiana en la present 
temporada han fet difícil el negoci per la 
d'altres procedències, s-obretot per a l'espa· 
nyola que com tenim dit és proporcional
ment més cara. 

Els fets esmentats són, al nostre entendre, 
les causes principals de la depreciació de la 
nostra avellana. N'hi ha d'altres de secundà
ries, algunes de les quals no volem passar 
desapercebudes. 

Una d'elles és la manca d'organització efi· 
cient en el negoci dels exportadors espa
nyols. També és de· doldre la irregtilaritat 
en els transports marítims i fins el cert aban
'dó amb què es tenen, doncs mentre a Itàlia 
durant la temporada d'embarcament d'ave
llana es mantenen serveis regulars i ràpids, 
aquí no hi ha res d'aquest ordre. 

Una · dificultat important pe.r a competir 
amb èxit en els mercats és la poca cura que 
hi ha en . la selecció del producte, perquè 
malgrat reconèixer la superioritat de les 
nostres avellanes, si aquestes no es presen
ten amb les degudes condicions, el seu pres
tigi i el seu preu en sofriran detriment. 
· Es aquest un aspecte que. ha de tenir-se 
molt en compte, i els productors -molt al 
contrari del que actualt:pent succeeix- hau
rien d'ésser els primers· interessats en millo· 
rar la qualitat de l'avellana no barrejant . en: 
ella tot això qu~ po.t desmillorar-la colh és el 
fruit fallat i el que no es troba en les degu
des condicions de sanitat. Per un egoisme 
mal·entès, molts de nostres pagesos, i també 
algu?s come1 ciants, ban desprestigiat un xic 
la nostra avellana, que era, i encara és, sor:· 
tosament, la més apreciada. 

L'avellana d'aquí sofreix una forta compe
tència que augmentarà així que comencin ·a 

fruitar les extensions d1aveiianar plantades 
a Califòrnia. I el més elemental sentit comú 
ens diu que quan hi ha competència guanya 
no solament qui dóna a més baixos preus 

1 

sinó també qui ofereix millor qualitat. 
Hem deixat apuntades les principals cau. 

ses que al nostre entendre han influït en 
l'actual i forta depreciació de Pavellana. No 
dir que no n'hi hagi d'altres de.çaràcterdiem· 
ne local i també com a cons.eqüènci;.¡. de les 
especulacions de què és objecte el fruit per 
part dels comerciants, però la influència d'a· 
quests fets no té molta importància en reia· 
ció a les raons anteriorment exposades, for· 
ça convincents i de pes. 

Creiem que el lector, si ha tingut la pa· 
ciència de llegir aquestes ratlles, a l'ésser 
aquí es preguntarà, com deu preguntar·se 
tot sovint, sobretot si és colliter: Reaccionarà 
el preu de les avellanes cotitzant-se a preus 
notablement superiors als que actualment 
regeixen? 

Encara que és molt difícil i exposat fer 
pronòstics d'aquesta naturalesa, no volem 
deixar de dir-hi la nostra, fundant· nos amb 
tots els elements de judici que tenim per a 
tractar aquesta qüestió. Cal tenir present, pe· 
rò, que pot haver-hi fets i circumstàncies im· 
previstes, les quals canviïn l'orientació que 
avui segueix el mercat de l'avellana i la que 
pot seguir per un quant temps. 

Actualment, tenint en compte que encara 
hi ha existència de la collita anterior a la 
passada, i d'aquesta se'n guarda una gran 
part, podem dir que entre productors i co· 
merciants hi ha quant menys una collita 
normal d'avellanes disponible. Per tant,. hi 
ha un excés, perquè normalment, a l'època 
que ens trobem, ja hauria d'haver-n'hi una 
part fora. 

Per altra part, els centres d'importació e 
troben bastant proveïts, i ~Itàlia, Turquia i 
altres països productors hi resten existèn· 
cies. Tenint present les circumstàncies ac· 
tuals i els precedents dél cas, és de creure 
que per ara l'avellana no reaccionarà, i si ho 
fa serà de faisó insignificant, si és que no 
baixa més encara. 

Ara, si la collita dels altres llocs no és 
abundosa aquest any, com és de suposar de· 
gut a l'extraordinària que fou en el passat, 
i si aquí tampoc no hi ha AUI:l gran collita, 
conservant-se la nostra m~neda en unaco· 
tització com l'actual, podria ésser que en·els 
mesos d'estiu o en la temporada propera, 
millorés quelc0m el preu. 

Però, per ara i algun temps·no creiem que 
l'avellana assoleixi els preu.S veritablement 
fabulosos a què s'havia cotitzat; mentre la 
situació mundial sigui. semblant a l'actuari 
el mercat de l'avellana es desenrotlli com 
fins ara i seguint les normes que el regeixen 
en el present, si no hi ba cap circúniStàdda 



éxcepcionai i succeís això que hem dit en el 
aràgraf llliterior, cosa probable, seria fàcil 

p - . 
·que l'avelÍana dintre un any es cotttzés a uns 

preus, si bé ' quelcom baixos, no per això 

despreciables. 
El que lian de pro·curar els nostres colliters 

és guardar l'avellana en bones condicions i 

desprendre's d·e la que no es trobi en aquest 

estat, encara ~ que els preus siguin baixos i 

poc remuneradors. I no cal desesperar-se 

perquè t;ls negocis, siguin de la índole que 

siguin, no semp_re es presenten favorables, 

ni tampoc !>empre contraris. Actualment 1a 

vida dels negocis en general travessa un pe· 

ríode difícil. 
Avui, pels ~otius aHudits tenim ~e lamen

tar, productors i no productors, la ·forta de

preciació que sofreix l'avellaf\a; és d'espe

rar, però, que els preus milloraran. P~rò 

també seria de desitjar que molts colliters 

es desprenguessin un xíc de l'egoisme que 

els caracteritza i que han posat de manifest 
en diverses ocasions. Quan el preu de l'ave

llana és suficientment remunerador, perquè 

no vendre? Provant de guanyar unes pesse

tes més, moltes voltes s'hi surt perdent i el 

fruit, de guardar-se massa temps, desmillora 

en qualitat. I és el pitjor de tot, que actual

ment fins sentim lamentacions d'aquells que 

podien vendre els fruits a preus envejables. 

Les avellanes són la pt;incipal font de ri

quesa agrícola de la nostra comarca, Sapi
guem conservar-la i millorar-la. Si avui, per 

circumstànéies evidentment efímeres, el seu 

preu no és suficientment remunerador, tart 

o d'hora tornarà a ésser-ho. 
C. M. 

De Crònica de Valls 

• • • 
Insecticides 

Tothom de certa cultura agrícola que esti

ma les coses del camp, li crida fortament 
l'atenció tot el que seriosament es refereix a 
insecticides aplicats a l'agricultura. 

I amb tot, el referent a insecticides, té u~ 
cert despreci en el camp, sens dubte a causa 

dels mil productes que com a tals s'han pro

vat sense que l'èxit fos tot el decissiu que el 
pagès necessita i exigeix en les seves coses. 

Creiem que el bon interès i 1à bon~ inten
ció hi han estat sempre per part de l'home 

estudiós qui ha intentat inventar un insecti
cida, cosa que és d'agrair encara que l'èxit 
no li hagi estat favorable. 

Actualment resten com a insecticides re
coneguts com de plena confiança els arse· . , 
mats, els verdets i les nicotines. I encara 
l'è . Xlt no és tot l'absolut qne hom voldria, ja 
que les quantita,ts a emprar són ran preci-
ses q · , ue St escapa la mà i s'empren més car· 
regades poden ocasionar la destrucciÓ de 
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les plantes que es volen salvar i si la dosi és 

curta resulta ineficaç i els insectes no mo· 
ren. _,., 

I no solament són aquests els inconve· 
nients dels insecticides verinosos, amb tot i 

ésser molt importants, que ja de per si esca

men al pagès. Hi ha ademés el perill que re

presenten per a les persones i animals . 

S'han de comprar i tenir-los molt ben guar· 

dat~ ja que to~a precaució és poca degut_ a la 

terrible força verinosa que contenen. En 

llur aplicació ha de tenir-se una pulcritud 

molt acurada en el vestir, en els ulls, en les 

petites ferides, en la respiració i en les eines 

per tal que no sobrevinguin conseqüències 

desagradables. A demés, requereix una cura 

especial l'evitar que cap animal casolà pugui 

menJar res que hagi pogut agafar líquid ve

rinós, ja que les conseqüències són del tot 
fatals. 

Un altre punt dintre els inco[lvenients, 

queda avui palesament demostrat i és el 

perjudici que a la cu"rta o a la1larga1 es cau· 

sa a la vegetació tractada amb arseniats, 

verdets i nicotines. 
Les plantes no són insensibles als seus 

efectes. Les plantes petites com els planters 

paren sovint la seva vegetació i en molts ca· 
sos ja no la tornen a reprendre. En plantes 

de més vigor, com Lt vinya per exemple, 

quasi sempre podrem notar una ·diferència 
vegetativa, un vertader retard que a voltes 

dura tota la temporada. En els arbres com a 

més resistents, i més desiguals, es fa di~cil 

notar les diferències, però està plenament 

demostrat que una plantació d'arbres cada 

any ruixada amb líquids fortament verino

sos dessequen més aviat i dóna fortes se

nyals en la~év11: fusta de què no és insensi

ble al verí que se li administra. 
No sabem si val la pena de fer constar un 

altre inconvenient que tots hem presenciat, 

~n xic còmic, però que obliga a un segon 

tractament amb les despeses pròpies del cas. 

I és la defensa de molts insectes d'estar-se 

sense menjar la vegetació intoxicada, espe
rant que la vegetació creixi de nou, per con

tinuar la seva tasca i així lliurar-se de lE.s 

metzines que havien d'exterminar-los. 
. Tots aquests inconvenients fan que el pa

gès utilitzi els arseniats, -verdets i nicotines 

amb certa recança i solament en ~asos de 

molta necessitat i sovint l'hem sentit deplo

ràr la manca d'un insecticida que tenint una 

eiectivitat de tal no tingués els inconve· 

nients d'intoxicar. 
_I podem felicitar-nos de què aquest insec· 

ticida existeix, encara que poc conegut, i per 

tal d'assabentar els nostres ~mies, ~scrivim 

aquest article. 
El nou iDsecticida, que té tot el valor de tal, 

sense cap dels inconvenien~~ dels verinosos, 
és el pelitr.e, la qual_planta de .pelitrct és ja 
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coneguda de molts agricultors, i el nom el 
coneix tothom i la seva fama d'insecticida 

t-ambé. El que no són tan conegudes, són les 

transformacions a què es presta el pelitre, 

per tal de concentrar la seva força insectici
da, que en ésser aplicat al camp tingui un 

éxit absolut i resulti insubstituïble. 
No és intoxicant, ni crema les plantes en

eara que equivocadament se'n tiri més del 

que correspon per a destruir les plagues. 

Pot emprar-se des que la planta brota per 

tendre que sigui fins a l'hora de collir-se 

els fruits sense cap mena de perill. No s'ha 
de prendre precaució de cap mena, ni per 

les persones ni per les bestioles i mata tan 

ràpidament els insectes que a la poca estona 

d'haver-lo aplicat, tots són caiguts i morts. 
Les preparacions a base de pelitn! poden 

posar-se sense cap perill a mans d'una.noia 

que cura del seu jardí i el farà exuberant i 

ple de flors. Pot utilitzar-lo el que es dedica 
a tota mena de fruiters amb la seguretat que 

en tota l'època vegetativa tindrà nets els 

seus arbres i els fruits com una cera. L'bor· 
tolà pot matar totes les cuques, orugues, 

formigues i pugons sense pensar ni mirar si 

a l'enclemà ha de portar al mercat les v.er

dures que cultiva. En fi, és l'ideal per a tots 

els caires de l'agricultura. 
Hi ha al mercat un preparat de pelitre per 

a l'agricultura, que és líquid i s'utilitza a 1'1 
ó 2 per 100 barrejat amb aigua clara i ja pot 

utilitzar-se desseguida amb efectes sorpre

nents . 
. També hi ha el mateix preparat en pols 

qqe és una fórmula destinada al graner. 
Amb una lleugera empolsada sobre el gra o 

llegums, a l'entrar-los al graner (un quilo 
per 30 ó 40 quarteres) ni el gra es polla, ni 

l'ordi dóna papellones, ni el llegum es corca 
i els grans poden menjar-los bèsties i perso· 

nes, sense rentar-los i sense perill de cap 

mena. 
De Sindt"cat Vtticola Comarcal. 

• • • 
Nou perill per l'agricul

tura 
En la primera disposició que es dictà en el 

que a tany a Reforma Agrària des del minis· 

teri d'Agricultura d'Espanya, s'exceptuava 
Catalunya d'aquelles normes, per raó de 

la seva moda).itat contractual i per consi
derar-se la propietat prou repartida i ben 

explotada, per posar-la al marge de la Llei 

general. 
Desgraciadament la realitat ha estat ben 

altra, ja que actualment ens trobem en un 

confusionisme tal, que ja no hi ha qui enten· 
guï per on camina, ni el que cal fer, per te· 
nir la seguretat d'estar enmarcat dintre la 

Llei. 
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Tot just soçtim de la deélaració de finques 
que tan d'enrenou motivà als propietaris, no 
tan sols per la interpretació exacta de la dis· 
posició, sinó per evitar els perills de repres
sàlies a què estaven exposats, que ja entrem 
de ple a Ja declaració de rendes, i que 
no sabem les g reus cooseqliències que pot 
reportar a les nostres economies . 

No en tenim prou amb la revisió de con
tractes i amb els plets consegüents, que tant 
com la r uïna d 'uns i altres , motiva odis i 
rancúnies que costarà anys esborrar, sinó 
que està a punt de presentar-se (qui sap si 
ja serà un fet quan aquestes ratlles es lle
geixin) al Parlament català, una Llei d'Ar· 
rendaments que forçosament contribuïrà a 
fer més confusionària la situació, reiorçan t 
segurament la crisi ja prou aguda que avui 
passa la nostra agricultura. 

Per aquell que desconegui la situació ac
tual de la propietat rústica catalana i sola· 
ment s'atengui a les disposicions que recent· 
ment s'han dictat amb ella relacionades, for· 
çosament creurà que totes les finques, o-la 
immensa majoria d'elles, han estat adquiri
des d'una manera fraudulenta, o bé que els 
actuals pos5eïdors són uns vampirs que xu
clen la sang dels treballadors, enriquint-se 
desmesuradament en forma usurària, i res 
no és més lluny de la realitat. 

El desconeixement absolut que acusen els 
nostres politics referent a l'estructura i ren· 
diments de l'agricultura catalana, demostra 
palesament que no s'han pres la molèstia 
d'assabentar-se'n abans de voler dictar lleis 
que regulin llur funcionament, ja que d'ha
ver-ho estudiat, s'haurien convençut que no 
existeix ni tan sols un propietari de finques 
rústiques que hagi assolit un relatiu benes
tar, si ha comptat tan sols amb les rendes 
de les terres; sinó que la quasi totalitat, 
han posseït llurs finques amb estalvis de 
rendiments comercials,- així com altres 
hauran dedicat els mateixos estalvis en com
prar accions o obligacions d'empreses, mol· 
tes voltes estrangeres, i que per parado
xa, ara passen per alt les molèsties i trans
torns que avui flageHen l'agricultura nos
trada. 

No vólguem cercar explicacions en relació 
als fins que poden perseguir-se amb disposi
cions tan àrbitràries com les dictades sobre 
l'agricultura, i c;,erquem si és possible, la 
man·era de mimvar els seus estralls. 

Hom creu que fóra convenient que tots els 
homes de bona voluntat i que considerin com 
nosaltres que la situació caòtica del camp no 
deu continuar, acoblin llurs esforços i per · 
mitjà de la premsa de tots colors, de conver
ses o conferències pÚbliques, o- fe!lt servir 
llurs relacions envers aquells que ocupen 
llocs préemineots en · la politica Gatalaoa, 
s'exhortés als poders constituïts, perquè cer- . 
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quessío el remei a la crisi de l'agricultura, 
obligant si ho creuen convenient al prepie· 
tari, a la major aportació personal o econò· 
mica en les explotacions de llurs finques, a fi 
que aquestes produeixin el màxim rendi
ment, però sobretot, que no votin una Llei 
d'arrendaments, que forçosament destruïria 
la nostra personalitat, aniquilant els contrac
tes de parceria, que tan han contribuït a la 
prosperitat agrícola catalana i la modalitat 

dels quals ha servit d'espill on emmirallar-sé 
no solament les demés regions hispàniques, 
sinó també altres naci-ons que si en cultura 
general ens superen, no han tingUt altre re
mei que imitar i retre acatament a la diver
sita t de contractes de parcer.ia de la nostra 
terra, salvaguarda per igual dels interessos 
de propietaris i parcers. 

E. BRUFAU 
De La Segarra 

........................................ ························~··················· .................................... " .. . ............................................................................................................................ 

RECERQUES 
L'alum per -a combatre el 

mil diu 
Contestant a unes consultes dels seus 

subscriptors, una rev_ista francesa dóna a 
conèixer la fórmula preparada per M. Lepe· 
tit, de Meze, de la qual tant es ve parlant, a 
base d'alum. 

Per cada 100 litres d'aigua es fao dissoldre: 
2 quilos de sulfat de coure en 50 litres 
d'aigua; neutralitzar la solució, amb 1 quilo 
de carbonat de sosa o bé, amb 1 quilo de calç; 
2 quilos d'alum en 50 litres d'aigua; barrejar 
les dues solucions. 

Nota important.-Evitar de gastar més 
d'un quilo de c~rbooat de sosa o de calç, per 
cada 100 litres de la composició. 

• • • 
Co1n es cerquen les aigües 

sublerrànies 
En la recerca d'aigües subterrànies el pri· 

mer que s'ha de fer és observar el relleu del 
terreny; i és tenint això present com els cer
cadors d'aigües o siguin els saurís, desenvo
lupen llurs activitats. Els replecs, les de
pressions s'han de teniF en compte. Tampoc 
deuen deixar-se d'apreciar les capes geolò· 
giques. El cercador d'¡:tigties ha de posseir 
aptituds especials, aptituds que no s'adqui· 
reixeo solament amb estudis. Quan es pos
seeixen tals aptituds i es tenen coneixements 
de geologia, és més segur aconseguir bons 
resultats, puix la maneta d'estar formades 
les capes de terres impermeables s0bre les 
quals rellisquen les aigties, així com el co· 
neixement de les capes de terra permeables 
que les tapen o cobr_eixen, co!lstitueixen els 
termes generals en els quals recolza la hi· 
drologia. 

Quines són les manifestacions exteriors 
que poden indicar l'existència d'aigües en un ' 
terreny? 

Els sorolls i remoreigs subterranis, la ma· 
jor.ia de vegades, revelen l'existència d'ai· 

PRACTIQUES 
glies. Fent un clot en el lloc on es creu que 
pot haver-hi aigua, s'hi posa un cucurutxo 
fet amb paper i acostant-hi l'orella, s'escolta. 
Si hi ha aigua que corri a poca distància, es 
sent murmurejar; però si l'aigua està parada 
no s'apercep cap sorolL 

Servint-se d'un estetoscop, com el dels 
metges per auscultar als malalts o bé d'al
tres enginys telefònics, els sorolls es fan més 
susceptibles. 

Allà on la neu es fon més depressa, en les 
terres que el sol hi toca, on les boires del 
matí s'hi detenen i on s'hi manifesten vols 
d'insectes, cal interpretar-ho com manifes
tacions ínteressaots, si bé s'ha de tenir en 
compte que tots aquests senyals no si
guin deguts a aigües aturades a la super-
fÍciè. 

Un bon observador, amb la paciència ne-
cessària, en treu d'aquests fets, conseqüèn
cies interessants. 

Els senyals de vegetació i la flora de les 
terres humides, donen indicacions més preci
ses. On hi creixen joncs, canyes, falgueres, 
menta; on la molsa, el salzes i vimeneres 
s'hi fan i hi oeixen espontàniament, pot te· 
nir-se com indici d'haver-hi aigua. 

Els arbres indiquen igualment si les terres 
són permeables o impermeables. 

Els llamps solen caure on hi han aigüe 
subterrànies. Les anomalies en la declinació 
de l'agulla imantada i les osciHacioos brus· 

• ques d'aquesta, poden igualment donar in· 
dicacions profitoses. 

Anem ara, a fixar-nos amb la verga, la fa· 
mosa verga endevinaire dels saurís, mena 
d'estetoscop que pot motivar sensacions in· 
conscients i tremolors quan s'està a la vora 
d'aigües, a certs organismes d!uoa sensibili· 
tat especiaL Tals vergues són fetes amb un 
tros de ramell de pomera, d'olivera, d'om o 
una redolta d'uns 50 centímetres. El saurí o 
cercador d'aigües, manté aquesta verga amb 
la mà i d'haver-hi aigua suòterrània en els 
indrets que <+qliell recorre, la verga pren 
moviment. 



La virtut de-la verga és posada en ~ubte 

per molts, avui però, reconeixen diferents 

prestigis científics que la verga dels ~aurís 

no és cap impostura i que amb ella, moltes 

vegades s'aconsegueix descobrir corrents 

d'aigua amagades sota terra. El que passa i 

el que hi ha, és que la verga famosa s'utilitza 

també per abusar dels massa crèduls, però 

no es pot desconèixer la · possibilitat d~·llur 

utilitat, ni negar sempre la certesa de les 

indicacions que dóna. 

• • • 
Com es poden fer desapa
rèixer les soques dels arbres 

Les soques dels arbres són moltes vega

des un destorb per a treballar els camps. 

Arrencar-les a força de braços, sol resultar 
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car. Vegeu com per a suprimir aquest des

torb pot aconseguir-se d'una manera sen

zilla i poc costosa. 

A la tardor, amb un filabarquí es forada la 

soca, obrint-hi un forat vertical d'uns 4 cen

tímetres de diàmetre per altres 20 centíme

tres de fondària . Aquest forat s'omplena 

amb uns 100 grams de salnitre i es tapa 

l'obertura amb un tap de fusta . 

Dos mesos després, el salnitre dissolt per 

les aigües i humitats, es fica dins la soca. 

Aleshores es tira benzina al forat i s'hi 
cala foc. 

Aquest es propaga poc a poc i destrueix 

no solament la soca, sinó que· també les 

arrels més fondes que queden carbonitza

des; i en aquest estat no s'oposen al pas de 

les arades i demés eines en treballar les 

terres. 
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NOTES INFORMATIVES 

Assemblea de propielaris a 
Vilafranca del Penedès 

Les conclusions adoptades per unanimitat 

eu l'Assemblea convocada per l'Associació 

de Propietaris Agricultors de Catalunya, de 

Vilafranca del Penedès, el dia 13-de maig de 

1933, amb la cooperació i assistència d~ re

presentacions de la propietat de tot Cat~lu
nya, sota la presidència d'en Santiago de 

Riba, que ho és a l'ensems de l'Ins~itut 
Agrícola Català de Sant Isidre, foren les 

següents: 

Primera.-Considerant que el projecte de 

la Comissió parlamentària és qtentatori als 

drets que la Constitució reconeix als ciuta

dans, als postulats de la justícia i als princi

pis més rudime~taris del dret univers'al, i 

que si s'aproven obligaria als propietaris ca

talans a recórrer ·contra una Llei aprov~da · 

pel Parlament català, l'Assemblea denuncia 

com a una maniobra contra el règim auto

nòmic de Catalunya l'atemptat que s'intenta , 

cometre, ·¡ com a traïdor a les nostres reivin

dicacions nacionals a tots els que secundin 

l'esmentada maniobra votant el projecte de 

la Comissió parlamentària. 

Segona.-Considerant que la injustícia del 

dictamen parlamentari crea una nova classe 

privilegiada perquè no té virtualitat la 

igualtat davant la Llei, protesta contra la 
nov · · a anstocràcta que es pretén crear i de-

nuncia a l'opinió com a un atemptat contra el 

règim democràtic i republicà l'esmentat dic

tamen i com a traïdors a la República tots a

quells que per satisfer llurs cobejances injus

tes impideixen lq consol~çlació_ çlel nou règim , 

1 erce1-a.-Protestar dels robatoris i expo

liacions, de què, amb la indiferència de les 

autoritats i el projecte -de legalitzar-ho el 

Govern de Catalunya, ban estat víctimes els 

propietaris, als quals no resta cap mitjà de 

redamar justícia, jfl, que els] utjats, especial· 

ment els ·Municipals, estan intervinguts en 

absolut pels rabassaires, i no admeten cap 

acció contra aquests. 
Quarta.-Manifestai- al Govern de la Re

pública i al de Catalunya la voluntat ferma 

i decidida de no sotmetre's ni per 1~ força a 

Lleis i disposicions que no s'inspirin en un 

criteri de justícia sinó en mòbils polítics o 

interessos de partit, acudint al Tribunal de 

Garanties, una volta constituït, en contra de 

~les disposicions anticonstitucionals dictades 

pel Govern de la Generalitat. 

Cinquena.-L'Assemblea acorda mostrar

se obertament en contra del sistema de ven

da forçosa que constitueix una veritable ex

propiació atentatòria als drets constitucio

nals, si bé creu convenient facilitar al pagès 

els mitjans per arribar a ésser propietari 

afavorint les parcel:lacions voluntàries de 

finques. 
Sisena.-Demana als poders púl?lics la su

pressió de la Llei de termes municipals, ja 

que no havent-hi obrers agrícoles parats no 

serveix més que per af~vorir el caciquisme 

rabassaire, protestant . també de què per ju

rat del treball rural es tracti d'imposar com 

a preu del jornal quantitats desproporciona

des al valo.r en venda dels productes agrí· 

coles. 
Setena.-Demanar l'ajut de totes les enti

tqts ecooòmique.s de Catalunya i d'Espanya 
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clavant l'atropell inqualificable que s'intenta 

cometre contra la propietat rústica de Cata

lunya i que demà es farà extensiva a tota la 

riquesa nacional. 

• • • 
Bases s·obre declaració de 
rendes de finques rústiques 

Heus ací les bases que l'Institut Agrícola 

Català de Sant Isidre, ha posat a la conside

ració deia Generalitat de Catalunya. 

Base prèvia .-Essent inpossible avui dia, 

que els propietaris de Catalunya, facin 'cap 

declaraci~ de rendes mentre subsisteixi l'ac

tual estat anàrquic que impedeix conèixer

les, per causa de la irregularitat en la forma 

d'ésser <pagats els arrendaments i parceries, 

la Generalitat pren el compromís d'ajornar 
¡ 

el terme de la Llei Carner de moratòria per 

la declaració · de rendes i establiment delí

quids imponibles, fins que estigui resolt l'ac

tual conflicte del camp. 
Arribat el cas que la Generalitat esta

bleixi el termini per a fer les declaracions de 

renda, es publicarà una llei d'acord a les 

següents: 
BASES PER A LA LLEI DE LA DECLARACIÓ 

DE RENDES.-Base prime1'a.-La Generalitat 

fixarà un termini míniiil de sis mesos, du

rant el qual els propietaris de finques rústi

ques hauran de declarar la renda veritat 

que en ~erceben. 
Base segoni.-La renda declarada consis

tirà: a les finques arrendades a metàl:lic en 

el promedi de percepció cobrada en el dar

rer quinquenni. 
En les parceries i similars , la valoració 

mitjana dels fruits percebuts en el quin

quenni . 
En les forestals, el 2 per 100 del valor pro

medi en venda de les finques similars en Ja 

comarca. 
En les terres condu'ídes en administració, 

el valor mitjà del que a la comarca es pa

gui pels arrendaments de terres similars. 

Base tercera.-Els propietaris, en fer la de

claració de · renda, procuraran acompanyar 

un plànol, a escala determin ada, de les se

ves finques, signat per un tècnic, en el qual 

indicaran la riquesa o renda corresponent a 

cada una de les parcel:les que comprenguin 

l'heretat declarada, expressant la classe de 

conreu, qualitat de les terres, la seva situa

ció i altres dades que pug uin servir per a in

dividualitzar-les. Aquests plànols seran ac-

_ceptats per la Generalitat com a base per a 

fer el plànol parceHari del cadastre de la ri

quesa rústica catalana i a reserva de la seva 

definitiva comprovació. 
Base quarta.-Els propietaris que presen

tin el plànol abans indicat , com a compensa

ció de premi a la seva col:laboració a la for 
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mació del pHmol parceHari de Catalunya, tin
dran dret a una rebaixa d'un u per 100 del 
tipus d'imposició que es fixi com a coeficient 
tributari. 

Base cinquena.-- El líquid imponible per 

raó de la rea da de les finques rústiques, serà 

determinat per la renda declarada per cada 
propietari , deduint un 20 per 100 de despeses. 

Base sisena.-Els tributs sobre els benefi
cis del conreu, seran establerts amb total 

independència de la tributació a què fan re
ferència l~s bases precedents. 

Base setena.-La quota màxima que sobre 
el líquid imponible posarà la Generalitat en 

la tributació que es satisfaci per quota indi
vidual, serà . del 14 per 100, compresos els 
recàrrecs de tota mena, i serà prohibida tota 
càrrega municipal que pugui fer excedir la 

quota d'aquest tipus o coeficient màxim de 
tributació. 

Base vuitena.-Mentre no estigui establert 
un règim definitiu de Cadastre, seran, en 

principi, considerades les actuals quantitats 
per les quals tributi cada propietari, com a 

quotes mínimes irreductibles; per tant, si en 
fer la imposició d'acord amb les bases pre
cedents resultés que en algun cas procedia 
la seva reducció, quedarà aquesta en sus
pens i el propietari continuarà pagant el 

mateix que abans, fins a tant, que sigui com
provada la seva declaració i demostrada la 

procedència de la indicada rebaixa. 
Base novena.-Tota reforma tributària que 

la Generalitat estableixi, haurà de respectar 

com a tipus màxim de tributació durant un 
període" mínimum de 10 anys, el ja indicat 
del 14 per 100 sobre la renda de la terra. 

Base desena.-S'establirà un organisme 

que organitzarà, dirigirà i comprovarà les 
dificultats i qüestions que promogui aquesta 

reforma tributària, composta, per meitat, 
d'elements de la Generalitat i representants 

de la propietat, que nomenarà l'Institut. 
Aquest organisme serà l'autoritat supre

ma per a Ja formació del Cadastre de Cata
lunya i per a la resolució de tota mena de 
recursos que es tramitin per raó de les im

. posicions de les quotes tributàries o declara-
cions i comprovacions de rendes o beneficis 

de tota mena que vinguin afectats per la 
tributació territorial rústica i agro-pecuària. 

• • • 
Als colliters d'alls 

Els exportadors d'alls catalans escampa

ren l'any passat unes fulles comunicant als 

!R()('4.l.lla. S.A. CANUOA·2· BARCELONA 
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productors el dany immens que alguna 

Duana americana ocasionà per haver-se 
trobat cabeces d'alls atacades pel cuc, i re
comanant que no s'enfo;quessin aquelles. 

Els enforcadors no van tenir-ho prou en 
compte i no fou possible embarcar alls amb 
destf.l:l-la República Argentina. · 

Els pocs comerciants que s'hi arriscaren 
novament, en partides petites, les perde
ren. Reproduïm d'una certificació de Bue
nos Aires: 

•El que suscribe, Jefe de la Oficina Sani
taria de Importación y Exportación de Plan
ta,s y Semillas, dependie11te del Ministerio 
de Agricultura de la Nación, certifica que la 

partida de ajos compuesta de ..... resultó ata
cada según dictamen de la División de Zoo
logia Agncola, por Go?'gojo del ajo (Brachy
cerus Sp.) en estado de crisa.Iida viva; Car· 
pophilus Dimidiatus (Fabr.) en estado de 
adulto vivo; Forjicula Sp. y Anthocoris Sp. 
en estacío de adulto vivo, po.r lo cual se or· 
denó la desinfección del total de la partida, 
operación que se realizó en las camaras de 

esta oficina, al vacío, con una dosis de 350 

cc, de bisulfuro de carbono por metro cúbico 
de camara, duran te cua tro boras•. 

Definitivament, doncs, els. exportadors 
d'alls del Penedès renuncien a enviar-ne ala 
República Argentina, la qual cosa perjudica 

com és natural els productors d'alls de tota 
la comarca, tant en la quantitat exportable 

com en el preu dels que.encara es poden ex
portar a altres països. 

Podria reconquerir-se aquell mercat (el 
més important per als al!s grossos) si els pa
gesos tinguessin cura de les instruccions ja 
publicades, sobretot: 

Fer la tn·a de les cabeces abans d 'enf01'· 
car, i eliminant totes les que continguin al
gun o diversos grans atacats, cremant-les 
seguidament. 

•Registrar minuciosament els forcs, arren· 
cant-ne tota cabeça atacada que hi hagi pas
sat• . 

Convindria, però, començar per reduir a 
límits ínfims el percentatge d'alls parasitats, 

prevenint i combatent la plaga (el Bracby
cerus) damunt el terreny, així: 

En sembrar els alls, tingui's cura en selec
cionar els bulbs, incinerant els que siguin 
averiats. 

Quan els alls tinguin uns 25 centímetres, 
s'han de polvoritzar amb la fórmula següent: 

S'obté el •brou bordelès•· amb 95 litres 
d'aigua, 750 grams de sulfat de coure i I 

quilo 500 grams de calç viva:: S'hi addicio-

nen 350 gra·ms d'arseniàt sòdic a1ilziclre dis. 
solts en ólitres d'aigua. 

Aquest tractament és repeteix dues vega. 
des amb interval d'uns quinze dies•. 

• • • 
Exposicions de flors 

L'Agrupació de Jardiners i Floricultors de 
Catalunya ha celebrat una interessant Ex· 
posició de flors, plantes, materiaÍ i objectes 

de jardí, que ha estat molt concorreguda, 
amb la presència d'exemplars mplt dignes 
d'encomi. 

Sobresortí una coHecció interessantíssima 
de cactus que presentà un particular, el se
nyor Tolrà, a la qual es calcula un valor de 
més de 60.000 duros. Cridà poderosament 
fatenció de quants tingueren la sort d'ad· 
mirar-la, per ésser una de les més notables 
del món. 

Els Amics de les Roses també ban donat 
nova fè de vida, amb motiu de l'Exposició 
de flors instaHada al PaÚtu de Pedralbes. 

Es feren grans elogis dels exemplars ex· 
posats, rics en menes noves, sobressortint el 
lot que presentà el roserista senyor Dot. 

Es preparen altres manifestacions de flo

ricultura amb motiu de la Fira Comercial 
de Barcelona. 

• • • 
La Sindicació cooperath'a 

al Baix Ebr·e 
Vénen celebrant-se amb molta assiduïtat 

a la éomarca tortosina, diferents actes de 

propaganda de la Sindicaió cooperativa del 
agricultors del Baix Ebre. 

En dits actes, s'ofereixen lliçons i estadfs· 
tiques alliçonadores per als pagesos que no 
senten la responsabilitat de la seva alta con· 

dició. 
Tenint en compte les · condicions agrolò· 

giques i de clima de la comarca, s'estudien 
la multitud de conreus que s'hi podrien 

acollir. 
S'assenyalen els beneficis que pot repor· 

tar la Sindicació per a què totes les necessi· 
tats agrícoles quedin controlades i orienta· 
des en un sentit favorable. Cal produir bé 

per a vendre bé. 
Es fa l'estudi del què és el cooperativisme, 

donant a conèixer l'exempie que ofereix Ca· 
lifòrnia i altres indrets del món amb Ja im· 
plantació de les seves Cooperatives, el qual 
contrasta amb la situació dels nostres con· 



reactors, situació que es presenta ruïnosa si 

no es procura solucionar l'estat actual de 

postració. 
Hom fa un breu anàlisi de la sort del pa· 

gès espanyol i se'n treu Ja conseqüència de 

què és el que està menys content de la seva 

sort. 
Se l'hi fa notar a l'agricultor de les terres 

del Baix Ebre la presència d'intermediaris 

que s'enduen els guanys de la pagesia i es 

crida a tots per tal de fer la unió que els hi 

permeti lliurar-se d'aquesta reunió de parà

sits. La unió que se'ls demana els ha de re

dimir del jou en què es troben embolcallats. 

La campanya repercuteix amb efectes po

sitius i de complaença. 

• • • 
Sindicat de criadors de va. 

ques Scbwyz . 
La Cooperativa d~ Lleteria, Sindicat 

Agrícola de Seu d'Urgell, d'acord amb els 

Serveis Tècnics de Rariladeria de la Gefle· 

ralitat de Catalunya, ve 'estudiant la forma

ció d'un Sindicat de Criadors, per a la se!ec

ció de les millors races de vaques suïsses 

Schwyz. A tal objecte, el senyor Eduard Si

mó, donà una Conferència a la Seu, expli· 

cant en termes generals, el programa a se

guir per a la selecció. S'acordà Ja formació 

del Sindicat esmentat i el d'anar, més enda

vant, a Suïssa per a l'adquisició d'uns quants 

braus reproductors suïssos, de les millors 

classes allí existents, per al qual es consul

tarit, sense regateig de cap mena. els llibres 

genealògics suïssos. 

Això comportarà una organització gran

diosa i un treball immens. 

Cal fer remarcar agradívolament que a

quest Sindicat ha nascut a iniciativa de la 

Cooperàtiva de Lleteria, d'acord amb les 

normes de la Generalitat, seguint les petges 

en bona hora traçades per l'Hlustre en Josep 

Zulu eta. 

AGRTCUL TURA T RAM ADERIA 

En bé de la comarca de l'Urgellet, ja prou 

conegu:la per la producció de les seves 

excel:lents mantegues, formatges, etc. , ens 

seria plaent que els projectes esmentats es 

traduïssin en realitats palpitants. 

••• 
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altra que està a pun t de caure sobre els 

camps com un nou cataclisme. 

En temps de la primera Assemblea de 

Barbastre, demanaven els pagesos d 'Aragó 

cent milions de rebaixa d'un pressupost na

cional de no.u cents milions. La riquesa 

col:lectiva no ha augmentat, sinó que més 

li Concurs d'espà.rrecs 
Gavà 

a . aviat ha baixat, com ho prova l'angçixosa 

situació.dè l'Espanya rural. Fins quan po

drem resistir el seguit recàrrec tributari 

d'uns cent v int milions anuals de pessetes? Amb molt èxit d'expositors i visitants ha 

tingut lloc a Gavà el ll Concurs d'espàrrecs. 

Es .va emetre el següent veredicte: 

Primer: el concursant número 1, senyor 

Pere Mitjans; segon: el número 10, senyor 

Jaume Soler i Martorell; tercer: el número 

12, senyor Joan Ribé, quart: el número 14, 

senyor Joan Estapé; cinquè: el número 3, se-

nyor Joaquim Basolas; s!sè: el número 13, 

senyor Joan Soler i Jaques; setè: el número 

11, senyor Jaume Canillo; premiats per l'es-

forç especial que representa l'a~aptació 

d'una especialitat estrangera d'aquest pro-

ducte a la nostra terra. 

Fou acordat també, amb diploma de mèrit, 

tots els productes assistents al Concurs. UI· 

tra això, hom acordà atorgar una menció 

honorífi'ca al concursant Ferran Soler, per 

haver presentat a l'exposició una demostra

ció de la forma de conreu i llavors d'aquest 

produc~e . 

• • • 
Els p•·essupostos i l' Agri

cultura 
D'7-t~·ta ca·rta a "El Agro" d 'A1'agó, d 'eu 

Juli Seuador Se1·mnte.-:Quan ara be pogut 

veure l'orientació, o tal volta millor dit la 

desorientació econòmica de la República, la 

meva decepció ha estat enorme, perquè és 

indubtable que per el camí emprès anem a 

estimbar-nos, d'on no podem menys que 

quedar aixafats. Quatre mil set cents milions 

de pressupost nacional, ·més de dos mil cinc 

cents milions, per pressupostos provincials i 

municipals; més altres mil cinc cents mi

lions, per impostos clandestins que paguem 

als explotadors dels monopolis; formant l'es

pantosa suma de. vuit. mil set cents milions 

que es pretén arrencar d'un país destroçat 

per quatre segles de despotisme, de saqueig 

i d'arrasament automàtic del territori. 

Convençut el Govern de la impossibilitat 

de recaptar la xifra pressupostada ens assa

benta l'emissió de nous emprèstits que obli

garan a l'emissió d'una equivalència amb pa

per mon~da. La pesseta perdrà altre tant 

de valor. Sobrevindrà un a crisi terrible pe¡· 

la puja de preus, que és conseqüèr:cia. natu

ral de la inflació, però els pagesos no podran 

pujar els preus del blat, perquè bo privarh 

l'obrerisme ciutadà, que vol el pa barat; i 

com que això ara és Ja influència que domi

na, s 'accentuaran les prohibicions i es sos-

tindrà la baixa. 

M'excuso d'assenyalar el pervindre qu e 

espera al pagès havent de produir arn bren

des, salaris, tributs i gèneres de consum fa 

bulosament encarits i sense dret a refer-se'n 

amb Ja venda de l'únic producte que pot 

disposar. 

Això significa l'aixafada de la vida campe

rola, ·l'abandonament dels pobles, com E'n 

temps de Felip IV, i per les mateixes causes 

l'afluència de més gent a les ciutats, l'aug

ment dets parats i la necessitat de nous re

càrrecs tributaris per al sosteniment d'in sti

tuts armats i demés elements de repressió. 

• • • 
La Masia Catalana 

L'Institut de Sant Isidre ha celebrat 

aquests darrers dies ut1a esplèndida mani 

festació d'art, que ha cridat poderosament 

l'atenció. Es tracta d'una exhibició de docu

ments gràfics referents a la Masia Catalana , 

interessant en molts aspectes, que ofereixen 

uns centenars de fotografies de masies, 

considerades en el seu total o en les seves 

variades dependències, totes elles dign c>s 

d'estudi. 

De les dades recollides, es pot deduir que 

dins uns cinc anys aproximadament, amb el 

mat~ix bestiar i la mateixa alimentació s'ar· 

ribarà a doblar la producció de llet, essent 

la comarca de l'Urgellet la màquina produc

tora de braus lleters suïssos, la millor de 

Catalunya i segurament d'Espanya. Malgrat 

ésser el Sindicat Criador una fillola de la 

Cooperativa, hi podrà ingressar tothom·, te· 

niot el caràcter de comarcal. 
. . La gent que es plany de les inundacions 

pas~ades, no sospitava l'embestida d'aquésta 

Aquests gràfics formen part del material 

que té recollit el Centre Excursionista de 

Catalunya, per a la Fundació Concepció Ra

bell, Vídua de Romaguera. 
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CALENDARI 
de sembres 

més 

• I planta.:ions de les 
generalitzade8 o 

hortali8se8, · farratger~8 i ._ors 

SEMBRES DEL 
~ 

MES DE 
l HORTALISSES 

Agrelles. . . . . 
Blanc de Xampinyó . . 
Bledes¡ de fulla ampla. 
Borrat¡a . . . . . . . . . 
Bròquil blau, de Santa Teresa . 
Bròquil blanc, primerenc. . . 
Bròquil blanc, mig primerenc . 
Bròquil gros, II\Orat, de Nadal . 
Carbassa francesa, del bon gust 
Card, plè, blanc . . 
Carbassons . . . 
Cerfull, comú . . . 
Cerfull, molt arrissat 
Cogombre verd, llarg . . . 
Cogombre petit, Cornichón . 

~~f¡~~:r~ ~ol~ ll~r~, ~l~có~ 

COLS DE FULLA ARRISSADA 

Col de set setmanes, nana. . 
Col de Milà, Aubervilliers . 
Col de Milà, grossa arrissada ~ . 
Col de Milà, precoç de Sant Joan . 

COLS DE FULLA LLISA 

Col de Cf\bdell, Bacalan . . 
Col de cabdell, Brunswick . 
Col de cabdell, Dax. . . . 
Col de cabdell, Glòria . 
Col de cabdell , Holanda, peu curt 
Col de cabdell, Holanda, tardana . 
Col de c¡¡,bdell, Joaneta o Nantesa 
Col de cabdell, Mitra o Cor de Bou . 
Col de cabdell, Quinta!, molt grossa. 
Col de cabdell, Sant Dionís . . . . 
Col de cabdell, Schweinfurt. . . 
Col de cabdell, York, primerenca . 
Col Lombarda, morada, grossa . 
Col verda arrissada per a brotons. 
Col de Brusel:les, per a cabdellets. 
Col gegant farratgera, Cavalier . 
Cpl gegant farratgera, fulles llises 
Coliflor de Nàpols, de Nadal. . . 
Col~fior ¡:Ie ,N_àpols, de Quaresma . 
Créixens d a1gua . . . . . . 
Créixens d'horta . . . . . 
Créi,xens Alenois o Morritort 
Ensf¡1m escaroler, . . . 
Erisiam de cabdell, blanc . 
Ensiam bleder. . . . . 
Ensiam escarxofer . . 
~s~a~ rom~, blanc. . 
Ens1arii. r oma, negre . . . . 
Escarola de fulla doble, arrissada. 
Espàrregs grossos, d'Holanda . . . 
Espàrregs primerencs, d'Argenteuil. 
Julivert, comú. . . . . . . . . 
Julivert, molt arrissat . . . . . . 
Meló tendral de València, primerenc 
Meló groc de València, primerenc . 
Meló d'e València, tardà 

JUN Y 

Ptes. 
100 grs. 

1'50 
3'00 
1'00 
2'00 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
1'25 
3'00 
1'00 
1'00 
1'00 
2'00 
2'00 
2'50 
1'00 

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 
2i5o 
2'50 
1'75 
1'75 
1'00 
1'25 
3'50 
3'50 
4'00 
1'50 
0'75 
2'00 
2'50 
2'50 
2'50 
2'00 
2'00 
1'25 
1'00 
1'00 
0'75 
0'75 
1'25 
1'25 
1'25 

.:onreades 
l 

Ptes . 
Un quilo 

MONGETES PER A ME~j AR TENDRES 

Emparradores Avellaneta ,Planca, primeren-
ques. . . . . . . . . • . . . 2'50 

Emparradores Avellaneta neg ra, primeren-
ques. . . . •. . . . . . 3'00 

Emparradores Avellaneta vermella, mig pri
merenques . . . . . . . . . . . . 2'50 

Emparradores Sucre o Llaminera, primeren-
ques . . . . . . . . . . . . . . 2'50 

Emparradores, Incomparable o cuc francès, 
primerenques . . . 3'5'0 

MONGETES PER A DESGRANAR 

Nanes Ganxet d'Alcanar, pnmerenques . 2'50 
Emparradores Avellaneta blanea , primeren-

ques. . . . . . . . . . . 2'50 
Emparradores Caray, blanques . 2'50 
Emparradores Ganxet, b¡anqués . 2'50 
Emparradores Garrofó, gra gros . 4'50 

Pastanaga fina, mig llarga 
Pastanaga fina, llarga . 
Pebrot dolç, de morro . . 
Pebrot gros, dolç, de Reus 
Pebrot dolç gros, de b;mya 
Porro blanc, groixut. . . . 
Porro mo.nstruós de Carentan 
Ravenet rodó, rosa, punta blanca: . 
Ravenet rodó, vermell, punta blanca 
Ravenet mig llarg, rosa, .punt;t blanca . . 
Ravenet mig llarg, vermell, 1'ttnta blanca. 
Ravenet llarg, vermell. . 
Remolatxa. fina . . . . 
Síndria, molt primerenca. 
Síndria de Màlaga . 
Síndria de València. 
Tomàtec, de pera. . 
Tomàtec gros, tardà. 
Tomàtec, de penjar . 
Xicoira 
Xirivia 

FARRATGERES 

Alfals, decuscuta,t, superior 
CarbasEa grossa . . . . . 
Col gegant Cava!íer, de i ulle¡;· llises . 

· Col gegant de fulles arrissades; Aloma. 
Sorgo negre, sucrós. . 
Trèvol. . . · . . . . 
Trepadella, de un dall . 
Trepadella, de dos dalls 

Ptes. 
100 grs. 

2'00 
1'75 
2'50 
2'50 
2'50 
1'00 
1'75 
1'00 
1'00 
1'00 
!'00 
1'00 
1'00 
1'25 
1'25 
1-'25 
3'50 
1'75 
1'75 
1'75 
1'00 

Ptes. 
Un quilo 

3'50 
6'00 
8'00 

11'50 
1'25 
4'50 
1'25 
1'50 

a Ca~al.un-ya 

ES PLANTEN 

PLANTER D'HORTALISSES 

Albergínia, nena nana, primerenca. 
Albergínia, negra llarga. 
Moniato. 
Pebroteres, tija baixa, gros, molt primerenques. 
Pebroteres , tija mitjana, gros, dolç de Lloret, mig 

primerenques. 
Pebroteres, tija alta, dolç de Reus. 
Pebroteres, tija alta, molt gros, dolç de Torroella. 
Pebroteres, tija alta , dolç de banya. 
Tomaquera . emparradora, Pometa de C~nà ri es , 

grossa, pnmerenca. 
Tomaquera emparradora, Pometa cie Canàries, mit

jana, primerenca. 
Tomaquera emparradora, Pometa de Mataró, pri-

merenca.· 
Tomaquera emparradora, Pera, g:ros, de la ~eina . 
Tomaquera emparradora, de pen¡ar. 
Tomaquera emparradora, gros, .Rosa. 

A 16 pessetes el miler 

No es · serveixen menys de 500 plantes d'nnn soln 
mena 

FLORS 
I 

Lot de 12 paquets variats, amb cromos. 
Lot de 24 paquets variats, amb cromos. 
Lot de ~6 paquets -variats, 'amb cromos . 

3 pessetes 
5 pessetes 
7 pessetes 

ES ~EMBREN 

Balsamina 
Cannes 
Caputxina nana 
Clavells d'India, nanos 
Coronàries o Reina Mar-

garida 
Scabiose-s o v idu es 
Gallardia 
Gelosia plumo.sa 
Gira-sol 
Mantell reial 

Nyanyos 
Perpetuïnes 
Petuïnes . 
Rosa d'agost o clavell 

de moro 
Rosa mística o Zipnin 
Sensitiva 
Tageta signata 
Vellut o cresta de gnll 
Verdolaga de flor 

EMPARRADORES ANUALS 

Balsamilla 
Bucingolcia 
Carbassetes 
Caputxines 
Cardiospermu-m 
Dòlics gegants 

Gesamí d'lndia 
Meravelles · 'o campnne· 

tes \ · 
Maurandia Barclaiann 
Mongetes de jardí 

EMPARRADORES PERENNALS 

Ara uja 
Cobea scandens 
Uòlics llenyosos 
Llúpol 

Mandevillea· sua.veolens 
Mede o fa 
Passionària 
Thumbergía 

Les emparradores perennals no floreixen fins al 
segon o tercer any de la sembra 

Preus salvant variació o existèndes. Per les remeses per correu, deu afegir-se a l'import de ia comanda, 30 cèntims de pesseta per cada 
fracció de 100 grams i per al certificat 30 cèntims els 500 grams, pes mínim admès per correus. Demaneu preus a l'engròs, a 

EL CUI~TIVADOR MODERN TRAF ALGAR, 76 

TELEFON 18744 

(Prop de l'Arc del Trioll10 

BARCELON A 

I LA MIL·LOR 
CONDUCCIONS -A. 

T UBER IA PE'R A ' . 

PR E·SSIO 
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·· ··- ·EL l'IERCA -T 
U~TIMES <OTITZACIONS 

ADOBS ! UNITAT! PESSETES! 

Superfosfat d'os! iB/20 per cent d'àcid fosfòric i 112 r············:·····:r············:·········.-···¡ 
per cent de rutrogen . · · · · · · · · · · :100 quilos : 16 00 ¡ 

Superfosfat de calç, 18/20 per cent d'àcid fosfòric j j ¡ 

su~~r~!a~ ci_e ~al:<16Ï.1s·_ p~r ~e~t :d·~ci~ f~sf~ri~ I i ~:::: i 
Superfosfat de calç, 13/15 per cent d'àcid fosfòric ¡ ¡ ¡ 

soluble . . . · · · · · · · . · · · · · · ¡ ¡ 11'65 ¡ 
Sulfat d'amoníac, 20121 per cent d~ mtrogen · . · i i 33'00 ¡ 
Nitrat de sosa, 15/16 per cent de mtro~en . · . . ¡ ¡ 43'00 ¡ 
Sulfat de potassa, 90192 per cent, eqmvalent a 49/50 ¡ ¡ ¡ 

per cent de potassa pura . . . : · · · • · · i · 52'00 ¡ 
Clorur de potassa, 80/85 per cent, eqmvalent a o0/51 ¡ ¡ 

per cent de pot¡¡ ss~~; pura . . · . · . · · · · i 36'00 ¡ · 
Matèria orgànica còrma natural, 10111 per cent de ¡ ¡ 

nitrogen i 213 per cent d'àcid fosfòric . . . . . i 40'00 ¡ 
Sulfat de ferro en gra. · · • · · . · · · . · · · i 12'50 i 
Nitrat de calç, 15116 per cent de mtrogen 1 28 per ¡ ¡ 

cent de calç . . . . . . . . . · · · · · : 41'00 i 
Cianamida, 19120 per cent de nitrogen i 60 per cent j j 

de calç . . . . . . . . . . . · . · . j 38'00 ¡ 
INSECTICIDE~ I FVN:GICIPE~ i . i 

Sofre• 99/100 per cent, extra . . i 40 quilos ! 19'00 i 
Sofre 99/-100 per cent, extra fi · i i 20'60 i 
Sofre gris o precipitat . . . · i • ! 10'00 i 
Flor de.sofre o sofre sublimat. . i 50 quilos ! 28'00 i 
Sofre de terròs . . . . ! 100 quilos ! 42'00 ! 
Sofre·en pans, refinat. . ! •. ! 53'00 i 
Sofre de canó. . . . . ! . • . i 56'00 i 
Sulfat de coure, an~lès . i i 00'00 l 
Sulfat de coure, p~ns . . j j 82'00 ¡ 
Acetat de plom cnstall . . . . . . . . : ¡ 300'00 ¡ 
Arseniat de sosa anhidre, 60163 per cent. . i ! 170'00 i 
Arseniat de plom en pols . . ! j 280'00 i 
Permanganat de potassa . . ¡ : 500'00 ¡ 
Sosa Solvay . . . . . . . · i i 350'00 l 
Nicotina 98 per ce.o t . . . . · i 1 quilo i 50'00 i 
Sulfat de nicotina 40 per cent. · i i 24'00 i 

BOTAM ·i i i 
Barrils de 14 a 161itres, roure ¡ Un : 8'50 ¡ 
Barrils de 28 a 32 litrés, roure. : ! ! 14'00 l 
Barrils de 100 litres, roure . . . j ! 30'00 ! 
Pipes de 240 litres, roure. . . : · • : 55'00 : 
Bordeleses de 225 litres, roure . l i 65'00 i 

:~~~~;~~~~K~~ .. :~~LOGICS 1, .. J :: I 
Acid tartàric cristal:litzat país . i ! 400'00 i 
Acid sulfurós anhidre. . . . . . . . . . . . i ! 185'00 i 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 5 a 20 grams. i i 175'00 l 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 60 a 100 grams. i i 160'00 l 
Lluquets sense degotalls, classe corrent, . i i 90'00 i 
Lluquets sense degotalls, classe manxega . l 90'00 i 
Lluqu~ts sense d~gotaUs, classe francesa . ¡ 125'00 i 

-~bununa de gallma en plaques . . ¡ 1 quilo 22'25 : 
B10sulfit Jacquemin . . . . . !100 quilos! 475'00 ! 
Carbó vegetal . . . . i 300'00 ¡ 
Carb.? vegetal impalpable . ¡ 75'00 ¡ 
Casema pura . . . . ¡ 350'00 ¡ 
Cola de peix Cayenne. . i 1 quilo 27'00 i 
Cola de peix en fideus . i 27'00 i 
Cola de peix Saliansky . . . . . i • i 75'00 i 
Carbonat de calç (desacidificant). . !100 100'00 i 
Caramel concentrat . . . . . ·. . i 300'00 i 
Enofosfat bicàlcic . . . . . . i 115'00 i 
Fosfa.t amònic . . . . . . . ! 225'00 i 
Gela~a plata en fulles primes . i 900'00 l 
Gela~a or en fulles primes . . . . i 975'00 i 
Gela~a Vinocol en fulles primes . . i 300'00 i 
Metab~sulfit de potassa cristal:litzat. . . . . i 265'00 i 
Metab!sulfit de potassa en pols antifermentat . i 275'00 i 
Metab1su~t de potassa en líquid. . . . . . i 100'00 i 
N
0

egre ammal en pasta rentat . . . . . . . ¡ 170'00 ¡ 
steoco!a Coignet . . . . . . . i 505'00 ¡ 

San~ cnstal:litzada . . . . . .. . i 785'00 i 
TDil! a l:éter pols extra . . . . . . . . i 1. 700'00 i 
Tan! a l;alcohol, pols extra . . . . . . . l l.OOO'QQ l 
ian¡ a 1 alcohol agulles extra . . . . . . ¡ 1.200'00 ¡ 

artrat neutre de potassa desacidificant. . ¡ 700'00 ¡ 

MATERIES FILTRANTS i i 
Amiant . . . . . . . . . . !100 quilos 1.400'00 ! 
CeHulosa extra forta i • i 350'00 i 
feHulos~ per a vins li~o;Qs~s : : ! 1 quilo ! 10'00 ! 
Terra d mfusoris . . . . . · : i 100 quilos i 65'00 i 

erra de Lebrija . . . . . . ¡ ¡ 40'00 i 

BLAT CEREALS 
Forment de Castella . 
Candealdela Manxa . 
Forment de la Manxa. 
Aragó ..... . 
Navarra. . . . . . 
Urgell i Vallès . . . 
Comarca ..... 
E.xtremadura, blanquet 
Cruxer . . . 
Lleida . . . 

CIVADA 
Extremadura. 
Roja .. .. 

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

MORESC 
Plata disponible. 

ESCAIOLA 
Andalusia . 

MILL 
Estranger. 
Comarca . 

ARRÒS 
Arròs Bomba, primera 
Arròs Bomba, segona. 
Arròs Selecte. . . . 
Arròs Matisat. . . 
Arròs. Beillloc, 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 ï 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 . 
Cig~:ons "pelones" . . . . 
Cigrons Argèlia. . . . . 
Cigrons Castella superiors . 
Cigrons Castella mitjans. . 
Cigrons moruns, número 29 
Cigrons Sauc. 
O ran mitjans . 
Oran superiors 

MONGETES 
Mongetes València Pinet . 
Mongetes Tranquillon noves 
Mongetes Monquilines noves 
Mongetes Mallorca noves . . . . . . 
Mongetes Castella corrent . . . . . . 
Mongetes Castella superior garbellades . 
Mongetes C'IStella superiors . 
Mongetes Cocorrosses Castella 
Mongetes Cocorrosse~ Turquia 
Mongetes Comarca noves . . 
Mongetes Perles Galícia. 
Mong.etes mitjanes. . . 
Mongetes Braila velles 
Mongetes Prat . . 

VECES 
Veces Andalusia . 
Ve ces 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 

• 

l UNITAT ! PESSETES 
:••••••••••••••n•••• :••• •••••••••+ •• •• • • •• ••••• •• 
: : 

. llOO quilos i 43'00 a 44'00 

. ¡ i 43'00 a 44'00 

. i i 43'00 a 44'00 

. i i 44'50 a 45'00 

. i i 44'50 a 45'00 

. i i 46'00 a 00'00 

. i i 45'00 a 00'00 

. i i 43'00 a 43'50 

. i i 44'50 a 00'00 . ¡ ¡ 46'00 a oo·oo 

. i i 30'00 a 32'00 . ! ! 00'00 a oo·oo 

. i i 28'00 a 30'00 
• i ! 27'00 a 29'00 . l l 27'00 a 29'50 

. i i 40'00 a 40'50 

. ~ i 51'00 a 52'00 

. i i 48'50 a 50'00 . l l 49'00 a 50'00 

. ! Í110'00 a 112'00 

. i !100'00 a 115'00 

. ! ! 50'00 a 51'00 

. i ! 48'50 a 49'50 

. i l 46'00 a 47'00 

. l 1 44'00 a 45'00 . ¡ ¡ 48'00 a 50'00 

.I ' 00'00 a 00'00 

. ¡ ! 00'00 a 00'00 

. l ! 42'00 a 00'00 

. ¡ ! 48'50 a 49'50 

. ¡ i 43'00 a 45'00 

. i i 00'00 a 00'00 

. i i 00'00 a 00'00 . ¡ l 70'00 a 80'00 

l i 43'00 a 45'00 
· i 1 44'00 a 45'00 

i 00'00 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 ¡ 43'00 a 44'50 

i 82'00 a 84'00 
i 68'00 a 70'00 
i 00'00 a 00'00 
i 58'00 a 60'00 
i 56'00 a 57'00 
i 65'00 a 85'00 
i oo·oo a 00'00 
i 130'00 a 180'00 
!140'00 a 150'00 
! 00'00 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 i oo·oo a oo·oo 
! 95'00 a 96'00 
i 00'00 a 00'00 
!J 10'00 a 00'00 
i 92'00 a 93'00 
!120'00 a 00'00 
)30'00 a 132'00 
: 00'00 a 00'00 
i 98'00 a 100'00 
! 65'00 a 68'00 
)02'00 a 105'00 
! 65 00 a 00'00 
¡ 00'00 a oo·oo 
! 60'00 a 00'00 I oo·oo a oo·oo 

i 39'00 a 40'00 I 36'00 a 37'00 

i 35'00 a 36'00 
i 36'50 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 
i 67'00 a 69'00 
!100'00 a 105'00 
i 38'00 a 39'00 
¡ 90'00 a 130'00 

MATERIAL 
B E R T E S 



100 

FARINES I DESPULLES 
.t"arina de Força, amb sac 
Farina Extra local . . 
Farina corrent local . 
E"arina Extra Castella. 
Farina Aragó. . . 
Farina regió . . . 
Número 3, amb sac. 
Número 4 
Segones 
Terceres 
Quartes. 
Menut . 
Segó .. 
Segonet. 

. ¡ . 

FARRATGES I PINSOS 
Garrofes negres Vinaroç, sense sac . 
Garrofes negres Castelló. . . . . 
l7arrofes Matafera vella . 
Garrofes roges . . . . 
Garrofes Eivissa . . 
Garrofes Mallorca . 
Polpa de remolatxa, país, sense sac 
Turtó de eoco 
Farina de llinosa 
Alfals primera 
Alfals segona. 
Palla llargueta 
Palla curta. . 
Fulla d'olivera 

ALLS FRUITES SEQUES 
Alls en forc, Cappares . . . 
Primeres . . . . . . . . 
A~1ETLLES 

Mallorca propietari, sense tros 
Mallorca escollida . . . . . 
Llargueta . . . . . , 
Mollar, amb clofolla . , 
Gra Esperança primera . 
Gra Esperança segona 

ANÍS EN GRA 
Andalusia . . 
Manxa ... 

AVELLANES 
Gra .Primera . 
Colliter . . . 
Garbellada. . . 
Negreta escollida 

CACAUETS 
Tres grans blanc primera 
Tres grans segona. . . 
Dos grans blanc 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 . 

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

o'OLlVA 
Corrent bo, taxat 
Corrent superior 
Classe fina. . . 
Classe fina extra. 

ous 

OLIS 

ÀGR[CULTURA I RAMADERU 

l UNITAT I PESSETES i : ............................. : ............................ : 
_¡100 quilos ¡ 78'00 a 80'00 l 
; • i 67'00 a 70'00 ; 
'i l 63'00 a 65'00 l 
'i l 00'00 a 00'00 i 
'l l 00'00 a 00'00 l 
'l • l 00'00 a 00'00 i 
:hoo quilos i 37'00 a· 39'00 i 
; · • ; 33'00 a 35'00 ; 
'l l 24'00 a 26'00 i 
·¡ 1 22'00 a 24'00 i 
·¡ i 20'00 a 22'00 i 
'! 70 litres i 4'50 a 00'00 i 
: ; 3'25 a 00'00 ; 
:¡ I 4'00 a oo·oo I 
.i 42 quilos i 10'87 a 11'00! 
.i • i 10'50 a 00'00 i 
; ; 42'00 à 00'00 ¡ 

:i i 10'00 a 25'00 i 
; i 8'00 a 8'12 : 

:i • i 34'00 a 00'00 i 
. i 100 quilos i 29'00 a 31 '00 ! 
.l • i 39'00 a 40'00 l 
.. i • i 36'00. a 37'00 l 
. i 40 quilos l 8'25 a 0'00 i 
; • ; 7'00 a 0'00 ¡ 

:: i 4'50 a 0'00 l 
i l 2'50 a 0'00 i 
~ ¡ 00'00 a 00'00 i 

I I I 
.; El forc l 1'00 a 2'00; 
.! l 00'00 a 00'00 i 

.I 100 quilos 1400'00 a 00'00 I 
:! ¡:~&:&& : &&:&& I 
.! !440'00 a 00'00 i ·j .j 00'00 a 00'00 1· 

,¡ :150'00 a 160'00 i 
.¡ 1130'0(1 a 00'00 i 

.I :I oo·oo a oo·oo ¡. 

.¡ !110'00 a 00'00 i 

.: i oo·oo a oo·oo i 

.: i115'00 a 00'00 l 

. I · ! 125'00 a .oo·oo I 
.! i OO'ÓO a 00'00 i 
.! · ¡110'00 a 00'00 i 
.i l 00'00 a 00'00 i' 
.i i 00'00 a 00'00 ! ¡ ¡ ! 
·j ¡140'00 a 00'00 I 
.: ! 50'00 a 00'00 l 
. ! l 85'00 a 00'00 i 
.¡ i115'00 a 00'00 i 

.\ \125'00 a 00'00 i ; i 00'00 a 00'00 i 
: I 

l 90'00 a 110'00 l ¡ ¡ 
¡5so·oo a oo·oo 1 

Ï250'00 a 00'00 i 
!175'00 a 185'00 i 
¡t95'00 a 00'00 ¡ 
i130'00 a 00'00 i 
l 00'00 a 00'00 l 
¡ ! 

El ""' I ~:~ I 

M:g~ i 
00'00 '.: __ 
18'00 .. 

173'90 
182'60 
208'70 
221'75 

I 
I 

1-~-?:-~!. .. l .. !:.~~~!i 
v~~. ~~;:~~aA . ~100 quilos 191'30 a 9: 
Verd, segona. · i • ! 82'65 a 86'!li 
Groc, primera !_: . , . i • i100'00 a 110'(1) 
Groc, segona . · i· i 91'30 a 95'(1) 
Fermentat . . . i i 69'70 a 110'(1) 
Fosc. . . . . i i 73'90 a 00'(1) 

Bl;,>:c C~nc~arrils) : i l106'00 a 107'00 
Cochín . . . . . i j140'00 a 00'(1) 
Palma . . . . . i :160'00 a 00'00 
Extraflor . . . . i i 00'00 a 00'(1) 

Cr~(e;t:~~~ . . l l105'00 a ·oo·oo 
Cuit . . . . . . ! i 113'00 a 00'00 
Incolor . . . . . . . . . . . . . . . ! j 150'00 a 00'00 

SURO l l 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, primera. i El quintà! 65'00 a 70'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, segona. ¡ l 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 :¡¡ 4 ce'ntímetres gruix primera. i j 80'00 a 90'00 
Planxes de 3 a 4 centím. gruix primera ordinària. . ; ; 50'00 a 55'(1) 
Planxes de 3 a 4 centímefres gruix segona . . . . l i 25'00 a 30'00 
Planxes de 3 a 4 centímetres gruix tercera . l f 15'00 a 20'00 

. VINS i Grau ¡' ¡ Ne- R~ : :Blanc gre sat Penedès, de 8 a 10 graus . . . · • i càrrega i1'85-0'00-1'8.i 
Camp de Tarragona, de 9 a 19 g1·aus ·i :2'00-0'00-2'00 
Co?-ca de Barbarà, de 8 a 9 graus ·i 11'80-0'00-1'80 
Pnorat, de 13 a 15 graus · · · •. i i0'00-2'90-0'00 
Vilanova i Geltrú, de 8 a 10 graus ; lo•oo. 2'00 -0'00 
Igualada, de .8 a 10 graus ·i Í1'80-1'90·0'00 
Martorell, de 8 a 10 graus · i il'95 - 2'00-0'00 
Manxa, de 12 graus . . · ¡ i2'00- 2'10-0'00 
A~acant, de 14 a 15 graus Í0'00-2'80-0'00 
Mistela . . . • . . · i3'10-3'20 -0'00 
Moscatell . . • • • . · i3'30 - 0'00·0'00 

ALCOHOLS ! 
Rectificats d'indústria, 96(97 graus . . . 100 graus Í 256'00 
Rectificats de resídus vinics, 96(97 graus. " l 25<r00 
Rectificats de vi, 96hl7 graus . . . ._ i 275'00 
Desnaturalitzats 88(90 graus . • . • i 140'00 
DestiHat de brisa . . . . . . . . . l 00'00 a 00'00 
Aiguardent _de canya, de 75 graus . . . • l 215'00 

T ARTRA I DERIVATS · Grau i ! 
Mares de vi, 24(30 graus d'àcid . . 100 quilos ! 
Tartrat de calç, 50(52 graus d'àcid . l 
Tartrà de brisa, 55(60graus d'àcid . ¡ 

· VINAGRES : 
CLASSE CORRENT j 

D3:urat . . . . . Hectolitrej 
Pnor. . . . . . • ; 
2 en 1. . . . . . l 

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

CLASSE CORRENT 
De 5 graus . . . 
De 6graus .. . 
De7 graus . .. . ... . . . ... . 

ANIMALS I LLURS PRODUCTES 
BOVÍ 

Bous del país. . . . . . . . . . . 
Vaques del país. . . . . . . . .' . 
Vedelles gallegues del país . . . . . 
Vedelles de llèt del p_aís fins a 100 quilos. 
Estaques fins a 150 quilos . . . . . . 
Estaques des de 150 quilos . 

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

CAVALLAR 
Cavalls grossos, a ull, segons siguin 

LLANAR 
Anyells aragonesos . . . . . . . 
Anyells ¡tragonesos, femelles . . . 
Lletals aragonesos. . . . . . . . 
Moltons extremenys, de 12 a 14 quilos. 
Ovelles extremenyes, de 10 a 12 quilos 
Anyells extremenys, llana . . . . . . 
Anyells extremenys, femelles esquilades. 
Moltons extremenys, esquilats . . . . 
Anyells manxecs, vena . . . . . . 
A-nyells manxecs, capats . . . . . 
Anyells manxecs, femelles. . . . . 
Moltons castellans, de 12 a 14 quilos . 
Ovelles castellanes, de 11 a 13 quilos . 
Anyells castellans . . . . 
Anyells castellans, femelles 
Anyells mallorquins 
Ovelles del país . . . 

El quilo 
canal 

•· 

.. 

' 

I 
I 
i 
i 

0'90 a 0'00 
1'35 a 0'00 
1'35 a 0'00 

30'00 
40'00 
50'00 

80'00 ' 
80'00 

125'00 

40'00 
45'00 
50'00 

2'50 a 2'75 
2'50 a 2'15 
3'00 a 3'00 
3'75 a 4'00 
3'40 a 3'75 
2'90 a 3'10 

3'40 a 3'ill 
3'40 a 3'ill 
2'60 a 2'65 
3'00 a 3'flí 

(Variació) 

0'00 a 0'00 
0'00 a O'fiJ 
0'00 a o·oo 
3'10 a 3~ 
0'00 a 0'00 
3'30 a 3'40 
0'00 a 0'00 
0'00 a 0'00 
3'40 a 3':il 
3'50 a 3'60 
3'60 a 3'i0 
0'00 a 0'00 

0'00 a 0'00 
0'00 a 0'00 
0'00 a 000 
0'00 a 0'00 
0'00 a 0'00 



AGRÍC.ULTURA I RAMAbi!tHA 

REIXATS i TANQUESl· 
Galvanitzats amb moderns 

, 
m·es procediments els 

Gran Premi i Medalla d'Or. · Exposició Internacional de Barcelona, 1929- T930 

Ra-maders: 
Recomanem l' "A L A M B R E R A" 
per a xarxes i tancats per al bestiar BOVÍ, CABALLÍ, 

PORQUÍ ï especialment per al LLANER, per estar 

excempt dè punxes. 

Avicultors: 
Useu per al ·vostre GALLINER, el 

Modern reixat patentat de Forma 
M• ta Uniformitat en les seves malles. - Molt 

lX - resistent. - Econòmic 

P er comandes a les Ferreteries i E stabliments A vícoles 

SOL•LICITEU CATÀLEG lVLUSTRAT A: 

ffi. Abad . & 12ibet•a .TAttAS!. ()a¡ecelona 
Direcció postal: Apartat 55. -Direcció Telegràfica: •Peinalambres•. - Direcció Telefònica: 2105 i 2250 

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



, 
El 

(Existència permanent: 2.000 gallines) Dedicada; a la selecció d'altes ponedores 

Prat rossa Rhode-Island . 
roJa 

(9 anys de selecció amb el ponedor-trampa) 

LES MILLORS RECOMPENSES 

Madrid Octubre 1931 28 aus presentades 
Barcelona Desembre 1931 11 aus presentades 
Barcelona Desembre 1932 20 aus presentades 

Demaneu prospectes amb condicions especial íssimes i úniques a 
Espanya en la venda d' , 

ous PER INCUBAR 
Es faciliten fórmules qe barrejes seques, orientacions i cura detallada 

junt amb el lliurament de 

POLLETS RECENT NASCUTS 

(Origen anglès William Coock & Sons) 

EN TOTES LES EXPOSICIONS 

22 premiades amb Medalles d ' Or 1 Premis 6 premiades 
de conjunt 15 premiades 

L 'única Granja que per la seva capacitat i organització ha pogut 
• especialitzar-S'e en la producció a l'eng¡:òs de la . 

~ (I) R E C R I· A fi) · I) 
Són escrupolosament controlats el rendiment, la posta, la vigoria 

l'origen i la descendència de tots els .. ' 

REPRODUCTORS 
Dema'neu avui mateix el catàleg i!·lustrat, gratuït, el 

DIRECTOR-PROPIETARI: E M I L I T R I N x E T TÈCNIC AVÍCULA 
Granja a SANT FELIU DE CODINES 

(Barcelona)- Telèfon 3 
(Es prega la correspondència 

a la Granja) 
Sucursal a BARCELONA: 

Carrer de Balmes, núin. 143 - Telèfon 74459 

Ungüent roig: . Per a cavalls coixos i 
altres varis defectes 

B 1 a e k m i x · t u ·r e : Llagues de tota 
mena 

Arsecaline: 

Embrocació: 

Asma (ofec), . Anèmia, _ 
Fadiga 

Fortifica els músculs 

Daniel Robert - .Claris, 7~ - BQ-rcelo,TW:. 

· No hi ha bones rendes 
sense un bon tractament 

No hi ha un bon tractament 
sense bons Potv·oritzador.s 

-u seu un J:naterial ·de qualitat 

.. ' 

P-9)voritzé!-dor·· 11 ba:$t 

:'VER'MO'REL 
üs -l'oferéix, adopteu .. Io 

Catàleg franc, dirigint-se a: 

..- Villefrancbe ~ sur.. - Saone (França) 

A grairem -als nostres llegidors que e~mentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 



AGRICULTURA I RAMADERI-A 

Avi culturél 
Productiva 

PER 

H A ~-~ Y E . L E ':\'I S. : 

' 

3. 6 Edició 
500 Pàgines 

233 Foto.gravats 

Aquest llibre pre_senta, 
raona i exposa el mitjà 

- infalliJ:¡le, clar i científic 
per a mantenir de 200 
a 500 gallines, sense 
molt treball i obtenir 
d'elles excellents be-

neficis 

Per 30 Pessetes 
es remet per correu certificat 

EL CULTIVA D OR MODERN - Trafalgar, 76 
Telèfon 18744 - BARCELONA 

QUINT A 

EDICIÓ 

Forma un volum en octau de 368 
pàgines, méc de 40 gravats, 8 là
mines en negre fora de text i vuit 
p~tgines en les quals, sobre mag
nífic paper estucat es reproduei
xen, a tot color, bell(ssims exem
plars de setze races de conils. 

Coberta a 2 tintes. 

Per Ramon J. Crespo 
Professor d'Avicultura 

i Cuniculturn 

En CONEJOS Y CONEJ · RES, trobareu 
tot el que necessita saber tot bon criador d'aquests pro
ductius rosegadors. Els títols de les matèries que desen
rotlla extensament i documentadàment, donen idea del 

que és el llibre: 

!.-=-Origen del conilL-Il. · Breus nocions sobre Anatomia 
i Fisiologia cuniculicúlar.-III. Com començar la cria de 
conills,-IV. Allotjament.-V. Alimentació.-VI. ·Rt;pro
duc~i6.-VII. Els llodrigons.-VIII. Races principals _de 
comlls.-IX. Patrons vivents de cada raça.-X. Cobates 
o conillets d'Indies.-XI. Comptabilitat del coniller.-XII. 

Regles per al criador. -

~a qu.arta edi~6 és molt més exteaaa que les ao"teriors. El text, clar, plaent 
1 sen%111, està complementat per l'imatge artfstica., cbpia fidel de la realitat. 

PREU DE L 'EXEMPLAR: 8 PESSE1 ES 
Per 8' so pessetes es tramet per correu certificat. 

EL CULTIVADOR MODERN - TrafaJgar, 76 

Telèfon 18744 - BARCELONA 

[ ,atès del Brasil per tota España 

EXIGIU 

són els 
ELS CAFtS 

més fins 
DEL BRASIL 
• • • 1 aromat1cs 

CASES BRASIL 

BRACAFÉ 

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

carruatges i autos. 
LONES en colors sòlids per a veles de magatzems. 
LONES per a velam, vaixells, encerats, vagons, tendes de 

campanya, etc. 
LONES de cotó i cànem per a diversos usos industrials. 

Josep Sauleda FABRICA DE • .LONES 
• Sant Pol de Mar 
• (Barcela) 

ACABA DE PUBLICAR-SE LA TERCERA EDICIÓ 

DE L'OBRA MÉS MODERNA E_N AVICULTURA, 

El Art e -de Criar 
. Gallinas 

PER EL 

Professor SALVADOR CASTELLÓ 
Director de l'Escola Oficial d'A vicultura, Vice·preaidenl de 

l'Associació Avícola Internacional de 
Professora i Investigadors. 

Forma un volum in folio, de 180 pàgines, 6o làmines i 220 grav .ts. 

E• ven al Preu de 8 pte•. i 8'50 per correu certificat 

EL CULTIVADOR MODERN - Trafalgar, 76 
Telèfon 18744 - BARcELONA 

A · · · AGRICULTURA I RAMADERIA en diriuir-se als anunciants 
gra1rem ·als nostres lleg1dors que esmentin 1 b " 



>\GRTCm~TURA I RAMADERIA 

- --- _,-_ 

Llavors d'HortalisseS 
• .¡;": • . 

Agrelles 
Albergínia morada llarga 
Albergínia negra llarga . . . . 
Albergínia nana, · molt primerenca 
Albergínia molt grossa, rodona . 
Alberginia montruosa de Nova York 
Api ple blanc 
Bleda, f ulles amples 
Bleda, fulles verdes 
Borratxa 
Bròquil blau de Santa Teresa 
Bròquil blanc primerenc . 
Bròquil gr{)s de Nadal, morat 
Bròquil mig blanc de Sant Andreu, primerenc . 
Bròquil romà de Quaresma 
Bròquil gros blanc, tardà, de Sant Isidre . 
Carxofa grossa de Laón 
Carbassa francesa, del bon gust 
Carbassa Cabell d'Angel 
Carbassa vinatera o de Pelegrí 
Carbassons 
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 cabcssar . 
Ceba vermella llarga, de Vic, primerenca 
Ceba valenciana, per a l'exportació 
Cibulet 
Cerfull comú 
Cerfull molt rissat 
Cogombre llarg, verd. 
Cogombre petit, Cornichon 
Col de Milà Aubervilliers 
Col de Milà grossa, rissada 
Col de Milà precoç, de Sant 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, Jooneta 0 N antesa 
Col de capdell, Mitra o Cor de Bou 
Col de capdell, Quinta!, molt grossa 
Col de capdell, Schweinfurt 
Col de capdell, Sant 'Dionís 
Col de capdell, York, primerenca . 
Col de capdell, Lombarda, morada, grossa 
Ool de Brussel-les 
Col verda de brotó. 
Col gegant farratgera, Cavalier 
Col gegant farratgera, de fulles rissades 
Coliflor extra primerenca . 
Coliflor de Nà~ls, primerenca 
Colifl{)r de Nàpols, tardana 
Coliflor de Nàpols, molt taroana 
Colinap (Napicol) blanc, Champion 
Creixens Alenois o morritort 
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' Angel 
Escarola blanca, fulla d'enciam 
Espàrrec gros d'Holanda 
Espàrrec d'Argenteuil, primerenc 
Espinac monstruós de Viroflay . 
Enciam de capdell, de les quatre estacions 
'Enciam de capdell, Batavia 
Enciam de ca¡pdell, Rei de Maig 
Enciam de capdell gros, d'hivern 

JOO c rs . Un quilo 
P te• . P tes. 

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

_2'00 

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

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

9'00 
25'00 
BO' OO 
30'00 
20'00 
30'00 
16'00 
18'00 
30'00 
45'00 

8'00 
8'00 

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

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

9'00 
7'00 

35'00 
14'00 

5'00 
11'50 
11'50 
20'00 
11'50. 
9'00 
9'00 
3'00 

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

Enciam de capdell escaroler o català 
Enciam de capdell, Trocadero, per a l'exportació 
Enciam romà, llarg, blanc . 
Enciam romà, llarg, verd 
Faves quarentenes, m-olt prfmerenques 
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 

TPrl'eres, Mig-dol, molt primerenques 
Terreres, Negra de Bèlgica, molt primerenques 
Terreres, Motxa vermella, primerenques 
Terreres, Motxa grisa, primerenques 
Emparrado r.::~ . Avellaneta blanca, primerenques 
Empil rr;o nf)rP~ . Avellaneta negra, primerenques. 
Emparradores, Avellaneta vermella, mig prea. 
Emparradores, Incomparable o Cuc francés, pr. 
Emparradores, Sucre o Llaminera, molt prim. 
Emparradores, Garrafa} morada, bisbes, mig pr. 
Emparradores, Custòdia o Floreta, tardanes . 
Emparradores, Romana 0 Facciosa, tardanes . 

PER A DÉSGRANAR 
Terreres, Ganxet d'Alcanar, molt primerenques 
Terreres, Manresana, primerenques 
Emparradores, Rènega blca., m~g primerenques 
Emparradores, Carai, tardimes . . - . . . . 
Emparradores, Ganxet, tardanes 
Eïnparradores, Sastre de Ja Costa. . . . . . 
Emparradores, Garrofó val encià, gra molt ample 

Nap de taula, blanc, rodó 
Nap de taula, blanc, llarg 
Nap de taula, blane, mig llarg (nap de moda) . 
Nap de taula, groc, rodó 
Nap de taula, llarg, negre 
Pastanaga de taula, llarga 
Pastanaga de taula, mig llarga 
Pebrot, mata baixa, g:ros, molt primerenc 
Pebrot, gros, de Lloret, mig primerenc 
Pebrot, gros, de banya ' 
Pebrot, gros, de morro 
Pebrot, molt gros, de Reus 
Pebrot, molt gros, de Torroella 
Pèsols Austràlia, mata baixa 
Pèsols Austràlia, emparradors 
Pès.ols 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 vermell, rodó, punta blanca 
Ravenet _vermell, llarg· · . 
Ravenet rosa, mig llarg, punta blanca . 
Ravenet vermell, mig llarg, punta blanca 
Remolatxa fina, morada 
Remolatxa fina Cheltenbam . 
Selsifis blanc . 
.Síndria m-olt primerenca 
Síndria de Màlaga . 
Síndria de Valèncià 
Tomàtec de Vilaseca, moit primerenc 
Tomàtec Pometa, gl'{)S, primerenc 
Tomàtec Pera, gros, tardà 
Tomàtec rodó, llis, gros, tardà 
Tomàtec de penjar 
Xicoira arrel grossa, de Brussel·les 
Xirivia 

100 gn. Un quilo 
Ptes. Ptes. 

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

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

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

1'25 
1'25 
1'25 
1'25 
1'25 
1'75 
2'00 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 

. 1'00 
1'75 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
4'00 
1'25 
1'00 
1'00 
3'00 
3'50 
3'50 
1'50 
1'75 
1'75 
l'O O 

2'50 
2'50 
3'50 
3'00 
2'50 
3'00 
2'50 
3'50 
2'50 
2'50 
0'00 
2'50 

2'50 
2'50 
0'00 
2'50 
2'50 
2'50 
4'50 

12'00 
12'00 
12'00 
12'00 
12'00 
15'00 
17'50 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
3'50 
375 
3'00 
3'50 
5'00 
5'00 
9'00 

16'00 ' 
8'00 
8'00 
8'00 

. 8'00 
8'00 
8'00 
8'00 

3!l•oo 
10'00 
9'00 
9'00 

25'00 
32'50 
32'50 
12'50 
16'00 
15'00 
7'50 

Correspondència, comandes i girs: EL CULTIVADOR MODERN. · Trafalgar, 76.- Telèfon r8744 . . BARCELONA 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGklC{JLTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciar:ts 
-



AGRICULTURA RAMADERIA 

IMPORTANTS OBRES D'AGRICULTURA 
CIÈNCIES APLICADES A L'AGRICULTURA 

Compendio de Agricultura. SELT-EN SP ERGE R (C.). Un volum . . 16.50 pl~s . 

Botaoica agrícola. SCHRIBAUX (E .) i NANOT. Un volum . En pt emsa n . e. 

Q~im.ica agrí.cola (Química del' Sue/o). ANDr É (G) (2.a cd .) . Dos volums. 29 pl fs . 

Química agrícola (Quim ica vegetal). ANDRÉ (G.) (2 . a cd.) . Dos volu ms· 31 ptes . 

PRODUCCIÓ I CURA DELS ANIMALS 

Zootecnia general. DIFFLOTH (P.) . Dos vo lums. 

Razas IJo vinas. DI FFLOTH (P .). Uu vo lum . 

, Razas caballares. DIEFLOTH (P .) . Un volum . 

Gana~o I anar. DIFFLOTH (P .). Un volum. 

Avicultura. VOITE LLI ER (C .) (z.a edició) . Un volum . 

32 ptcs 

17,50 pics 

16, 50 plcs 

15,50 pics. 

16,50 pl<s 
Entomologia y Parasitologia agricolas. GUÉNAUX (2 .a ed .) . Un vol um. 

Microbiologia agrícola. KAYSER (E .) . Dos volums. 

En premsa . 

29 pt~s . 

Alim.ent. racional de los Animales domésticos. G <..: UIN (2 .a ed .) . Un vo lu m. En premsa . 

Higiene y Enfermedades del ganado. CAGNY i G OUIN (2.a ed.) . Un volum . 16,50 ple~ . 

Hidrologia agrícol~. DIÉNERT (F.) . Un volum . 15,50 pi cs . . Apicultura. HOMM ELL (R .) . Un volum . 

15,50 pt cs. Cabras, cer:los, conejos. DIFFLOTH (P.) . Un volum . 

I 6,50 pies . 

15,50 ptes . Meteorologia y Física agrícolas. KLEIN (P .) i SAN SON (J .) . Un volum . 

Anàlisis agrícolas. GUILLIN (R .). Un volum . 15,50 ptt·s . Sericicultura. VIEIL (P .) . Un volum. 1.5,50 ptes . 

lligiene !le la g~anja. REGNARD (P .) i P ORTIER (P .) . Un volum 

G~ologia , agrícolit. CORD (E.). Un volum. 

15,50 pi es. • Producción y doma del caballo . BONNEFONT (J .). Utt vo lum . 15,50 pies . 

15,50 pt cs. La Pesca y los Peces de agua dulce . VILLATE DES PRUGNioS (R.) . Uu vo l. 16,50 pics . 

Previsión del tiempo. SANSON. Un volum . En premsa . Piscicultura. G UÉNAYX (G.). Un vo lum . 

Ornitologia. C . GUÉNAUX. Un volum . En premsa. Manual de Veterinaria practica. H UGUIER. Dos volums. 

Diccionarjo de Agricultura, Zootecnia y Veterinaria, dirigit per A. MA
TON S i M. ROSSELL I VILÀ. Es publica per fascicles. Publicat el 
volum primer (que cons ta de tres fa s cicles). . . . . . . . . 67 
Publicats demés els fascicl es 4 .•rt i S .è (d el volum 11). Ca da fascicl e. 20 

1Jtes. 
pies. 

Compendip de Química agrícola. GAIN (E .) . Un volum . 

Anatomia Veterinaria. S. SIS SON . Un volum Hlus trat . 

El Suelo. VILLAR (E. H . DEL). Un vo lum. 

21,50 pt¿s, 

En premsa . 

' 11 pies. 

La Agrict~tura y el Clima. ALCARAZ MARTÍNEZ (E .). Un volum. 8 pi es. 

Métodos mod ernos de Avicultura. DIFFLOTH (P .). Un vo lum . 

Enfermedades de las Abejas. A. CAILLAS . Un volum . 

Alimentación de los Animales. RossELL 1 VILÀ (M .) . Un volum . 

ENGINYERIA RURAL 

Material vitícola. BRUNET (R .). Un volum. 

Material vinícola. BRU NET (R .). Un volum . 

lnves!igación de· aguas subterraneas. DARDER PERICÀS (B.). Un vo lum. 26 
El Crédito agrícola cooperativa. R. DE RODA 1 jiMÉNEZ . Un volum. 9 

pi es. Construcciones rurales. DA NG UY (J.). Un volum. 

pies . · Riegos . RISLER (E .) i WÉRY (G .) (2.a. edició) . Un vol um . 

PRODUCCIÓ I CONREU DE LES PLANTES 

AgricuU.Ura general. DIFFLOTH (P.) (2.a edi ció) . Quatre volums: 
I. , u cio 11 mejora.mielllo de las li erra . . . 15,50 pt.cs. 

Il. Labores u rolaciórt de r11llivos. . . • • 15,50 pies. 
III. íiiembras y cuidada de los culli ros. . . . 14,50 ptes. 
IV. Coscclta.s 11 conse rvación de los ¡rroclucto' a.uricolas. 14 ,~ ptes. 

Abono&. GAROLA (C. V.) i LAVALLÉE (P .) (2 .a edici ó). Dos vo lums. 29 ptes . 

Cereales. GAROLA (C. V.) i LAYALLÉE (P .) (2.a edici ó). Dos volums. 29 pies. 

Prados Y Plantns Jorrajeras. GAROLA (C . V.) . Un volum. 17,50 pies . 

Arboricultura fru lai. BUS SARD (L.) i DUVAL (J .) (2 .a ed .) . Un volum . 16,50 ptes. 

Drenaje y saneamiento de las tierras. RISLER i _WÉR Y (2 .a ed .). Un vo l. 

Practicas de Ingeniería rural. PROVOST (~ .)I ROLLEY (P.) . Un volum . 

Electricidad agrícola. PETIT (A.). Un volum. 

Topografia agrícola. MURET (C.) . Un volum . 

Maquinas de labranza. COUPA N (G .). Un volum. 

Maqui nas de cosechu. Co UPAN (G .) Un volum . 

TECNOLOGIA AGRICOLA 
o o 

Vinillcación. PACOTTET (P.) (2 .a edició). Un volum . 

Aguardientes y vinagres. PACOTTET (P.). Un volum. 

Lechería. MARTÍN (è.) (2 ... edició). Un volum. 

Las Conservas de frutas. ROLET (A .) (2 ." edició) . Un volum. 

1.5 ,50 pies 

39 pies. 

23 

6 

9 

ptes . 

ptes 

ptes . 

15,50 pies 

16,50 pies 

16,50 ptes 

15,50 ptes 

13,50 ptes 

I5 ,50 pte, 

16,50 p t c ~. 

15,50 pics 

16,50 ptes . 

En premsa. 

16,50 pies . 

16,50 ptes. 

15,50 pies. 

16,50 pte s 

Viticultura. PA COTTET (P .) (2 .& edició). Un vo lum . 16,50 pte:s . Las C.onservas de Legumbres ( Cam es, productos del corral y de la le-
15,50 pte' 

Sih·icultura. FRON (A.) . Un volum . 16.50 pt es . 

Cultivo hortícola . BUS SARD (L .). Un volum. 16.50 pies. 

i'lantas de escarda . HITlER (H .) . t)n vo lum . I 6,50 pies . 

l a Mlmbrera (Cultivo .v aplicaciones) LEROUX (E .) . Un vo lum . 1~ . so ple& . 

Enfermedades parasltarias de las plan tas cu :tivadas . DELACROIX (J .) 
M.WBLANC (A .) (2 .a edici ó) . Un volum . . . 15, 50 ptes . 

Enf. no parasitarias de - las plantas cultivadas. DELACROI X. Un vo lu m. 14,50 pies . 

Cultivos merldionales. RIVIÈRE (CH .) i LECQ (H .) . Dos volums . 32 pies . 

Tratado de Patologia y l"erap, vegetales. FERRARIS (T). Dos volums . 85 pies . 

pi es .. Olivicultura, MAt;UEL PRIEGO q .). Un ~·o lum . 
la Alfalla. CRUZt LAPAZARÀN BÈll!STAIN (J .). Un volum . . 

La uva de mesa de Almeria. RUEDA FERRER (P .) . Un vo lum . 

Et cultivo del azatràn . j UAN BTA . LLORCA. Un vo lu m. 

El c u~tivo del arroz. R. FONT DE MORA . Un volum . 

El Allorlón. F . J. RIERA . Un volum . . . . . 

Los Paràs. de los insectos perjudiciales. R. GARCiA MERCET. Un volum . 

11 

7 
13 

ptes. 

pies . 

En premsa . 

En prems.\. 

14 pes. 
8 pies . 

clr eria) . ROL ET. Un vol um . 

Indu s tria y comercio de los Abonos. PLUVINAGE (C .) . Un volum . 

La remolacha y la !abric. del azúcar de remolacha . SAILLARD. Un volum . 

El M a nza no de s idra y la Sidreria. WARCOLLIER (G .) . Un volum. 

Des tilería agrícola e Industrial . BOULLANGER (E .). Dos volums . 

. 16,50 pies 

19,50 pte' 

17,50 pies 

29 pte• 

Vinos de Cbampaña y espumosos. PACOTTET í GUITTONNEAU. Un volum . 

Las industrias de la Leche. LLOVET. Un volum. 

15,50 

11 

pte s 

ptes 

Enfermedades de los vinos. BRUN ET (R.). Un volum. 

Contabilidad agrícola. P. J. GIRONA . Un volum. 

Legislación agricola. P . J. GIRONA . Un volum. 

ECONOMIA I LEGISLACIÓ RURAL 

Economia rural. j OUZIER (E .) . Un volum. 

Ex p lotación de un dominío agríco~a. VUIGHER (R.). Un volum. 

EI libro de la campesina. BUSSARD (0 .). Un Yolum . 

Agenda Agrícola. WÉRY (G.) (a.• edíeló). Ua YOium. 

9 ptes 

En prèmsa 

En prem&a 

16,50 ph·s 

17,SO plt's 

15,50 
0 

pies 

1 ptes 

Per a les demandes, dir~gir-se a la revista EL CULTIVADOR MODERN, Trafalgar, 76. Telèfon 187« BARCELO NA 



AG RIOULTURA T RAMADERIA 

v I N y A T E R s • • 
LE S PREMSES CONTIN U ES 

e o L I N .. 
Són les millors fins avui. No dei-
xen solatges, quedant el vi sense 

aspror. 

Primer Premi i Medalla d 'Or en e l 
Concurs de Premses a Alcàssar 

de S ant Joan 

1:1 1:1 1:1 

Ma te r ia l d e Ve r e ma 

P r odu c t es p er 
a l ' Elabora c i ó 

1:1 1:1 1:1 •• , l' ... 

DEMANEU DETALLS CA-
......... . 

. ... . 
TÀLEGS 

- ·_;_ -. ; -· .. 

VICENTS VILA CLOS~ PASSEIG DE GRACIA , · 88 
Tel. 72095-Dir. Teleg. KEGEVILI\ Barcelona 

PER AL MILLORAMENT DE LES VOSTRES GALLINES, COMPREU A 

GRANJA A VICOLA pRAT 
ESPECIALITZADA E N LA V E NDA DE 

POLLETS seleccionats i POLLETES seleccionades, de tres mesos 

De les q uals prene m e ncàrrecs per 
a ls mesos de Jun y, Julio l i A gost. 
Deu anys de constant selecció 
a mb el niu trampa ens permet con-

siderar la nostra raça de 

Gallines PR-AT 
al nivell de la m illor raça estran
gera. - A questa Granja és i ha es
tat proveïdora de les més famoses 
Granjes que es dediquen a la 

RA Ç A PRAT ROSSA 

' $$$$$!$$$$$@$ 

Lot campió deTaces nacion a ls. E xposició Nacional, Madrjd 

Des de 1926, ha obtingut la nos· 
tra Granja les millors recompen· 
ses en totes quantes Exposici_ons 

ha concorregut. Actualment pos-
seeix els 

Campionats de Races 
nacionals 

ob't inguts a 

Mad r id, P a rís· · i Barcelona 

De maoeu ~v~i mateix catà leg i~"lustrat D'lreccJ'ó postal· Grani a Avl'cola Prat . J Colom mas i Vergés PRAT DE LLOB~~~tT 
cfe Ja GranJa 1 e l rebreu g ra tu1t ament • 'J • (Prov. d e Bo.rce 0 
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