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REIX~TS i TANQUESl 
Galvanitzats; amb els més moderns procediments 

Gran Prebti i Medalla d'Or. • Exposició Internacional · de Barcelona, 1929-1930 

Ramaders: : 
Recomanem l' "A LA M B RE R· A" 
per a xar~es i tancats .per al bestiar BOVÍ, CABALLÍ, 
PORQUÍ i especialment per al LLANER, per estar 

exempt de : punxes. 

A vieu ltors: 
Useu per al vostre GALLINER, el 

Modern reixat patentat de Forma 
Ml•xta _ Uniformitat en les seves malles .• Molt 

resistent. - Econòmic 

! ·-------------------------------.. 
Per a comandes a les Ferreteries i Establiments Avíc-oles 

SOL-LICITEU CATÀLEG IL·LUSTRAT A: 

Direcció postal: .Apartat 55. -Direcció Telegràfica: ·Peinalambres•.- Direcció Telefònica: 2105 i 225-J 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICL1.TURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 



AGRICULTURA I RAMADE}{IA 

Farratgera valuosíssima per a terrenys de secà 

Farratge del Su dan 
- Farratgera de gran productibilitat, molt rústega; resisteix les més adverses 

condicions del sòl i clima, superant els farratges que produeix el moresc quan el del
men els eixuts. Es desenrotlla bé tant en les terres sorrenques i compactes, com en les 
argiloses, si bé els terrenys solts són els que més li convenen. 

Molt resistent als eixuts i als climes calents, permetent intensificar les cries i 
alimentació del bestiar en les regions d'escassa pluja i àdhuc en els secans que no 
disposen de prou aigua per a esmerçar el terreny al cultiu d'altres farratges, rendint 
un producte nutritiu i en abundància. 

Té el valor alimentós de les bones farratgeres. Conté bastant proteïna i les 
matèries minerals de més valor per a la formació de carn i farratges. 

Pren molta vigoria als dos mesos d'ésser sembrat, arribant als tres mesos al 
seu màxim desenrotllament, assolint alçàries de tres a tres metres i mig. Vegeta du· 
rant la primavera i l'estiu. Després de cada segada toma a rebrotar, disminumt ales
hores el gruix del tronc de tal manera, que si hom el .sèga en començar la floració, 
s'aconsegueix augmentar la producció i ofereix cada vegada un farratge més tendre. 

Es poden obtenir, tres, quatre o cinc segades si els anys són propicis. 
E.n climes atemperats o càlids, dura més d'un any sense ésser vigorós. Resis· 

teix la pastura. La composició del farratge és bona i el valor alimentós elevat. Les 
sembres del farratge del Sudan no requereixen altres treballades, ja que es defensen 
soles contra les herbes adventícies, ofegant-les amb el seu fullatge exuberant. Es 
sembra a la primavera passat el període de les gelades i començaments d'estiu, es
sent necessaris de 25 a 30 quilos de llavor per hectàrea, sembrat a eixam. Convé tapar 
bé la llavor per tal que no sigui menjada pels ocells, a una fondària màxima de 4 a 5 
centímetres. 

Es cull quan comencen a sortir les panotxes. De seguida grifolla. Per a dallar-lo 
s'opera com si fos alfals. Es poden donar tres, quatre o cinc dallades si els anys són 

· propicis. . . . . 
Allà .on no s'ht fan les farratgeres més fines I escollides , convé expenmentar·lo. 

L'enginyer agrònom argentí En Josep M.a Escaro, del Ministeri d'Agricultura, 
detalla els seus principals avantatges de la forma següent: . 

I.er Resistència extremada als eixuts; donant grans quant1tats de farratge , 
àdhuc en climes i terres difícils. 

2.on Poques exigències en quant al terreny, si bé en els solts és on millor es 
p.rodueix. Els terrenys pantanosos no li convenen. 

3.er En les terres salitroses, on la majoria d'altres plantes no vegeten, també 
s 'hi desenrotlla, deixant de fer-ho on hi ba un excés de sal. 

4.art L'herba del Farratge del Sudan, pot cons~rv:ar-se en forma. de fenc, com 
igualment ensitjada i en ambdues maneres la mengen avtdament els antmals. 

5.è Els -camps del Farratge del Sudan, suporten bé la pastura, mentre el tre
pinament no sigui exagerat. 

6.è Els farratges d'aquesta planta es presten a ésser convertits en fenc, a és-
ser ensitjats i a la pastura. 

7.è La productibilitat del Farratge del Sudan és summament elevada, J?Odent 
hom fer-se'n càrrec, entre altres raons, tenint en compte que pot donar a les pnm~res 
segades, 26.000 quilos de farratge verd per hectàrea; les segones segades, 35.000 qutlos; 
lesterceres, · 
40. oco q u i- YF.::::;:;:;:;::r.::;;::~7=~;=.:;===~=:;=:::;:::=;::=::::;:::~;¡;,;:;:;J::;¡;r;=:=.si1 
los; les quar
tes, 48.000 
quilos i les 
quintes se
gades,44.1í0 
quilos o si-

Farratge del Sudan gui totals en 
cinc sega

quals corresponen a 48.000 qui-des de 193.000 quilos, els 
los de fenc en un any . 

. . 8. è Resisteix els vents més forts, degut a:la fl.exi
b11Jtat de les seves altes tiges. 

9. è Pot produir dues segades de llavor i dues de 
farratge j una de llavor. · 

lO.è Degut al gust sucrós, els rostoll de la collita 
de llavors és aprofitat íntegrament per als animals. 

ll.è No segant-lo moltes vegades, les mates tor· 
nen a rebrotar a la primavera següent. 

l?. è Deixant-lo granar a l'acabar se el període ve· 
ge_tatm, rebrota a la primavera següent, de les llavors 
caigudes, pel qual es pot considerar el Farratge del Su· 
dan, com a planta perennaL 

Preu: 3 pessetes el quilo 

De 50 quilos en amunt, a 2'50 ptes. quilo 

EL CULTIVADOR MODERN 

Un!camp:de!Farratge del. Sudan, en:ci;qualihom pot observar l'abundosa quantitat de f<trratge 
que permet la segada 

• 
Avinguda Eduard Madstany, 19, (Davant l'Estació de França) 

Telèfon 20941. - BARCELONA 

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



AGRICULTURA I RAMADERIA 

· LLAVORS D'HORTALISSES 
100 grs. Un quilo 

Ptea. Pfea. 
100 gra . Un quilo 

P tea. P tea. 
Agrelles . . 1'00 8'00 Faves primerenques, blanques 
Albergínia morada llarga 4'50 40'00 Faves primerenques, morades . 
Alberginia negra llarga . 3'00 26'00 Faves grosses, de Maihó, tardanes 
Albe.rginia na11a, molt primerenca 5'00 45'00 Julivert comú 
Albergínia molt grossa, radona 6'00" 60'00 Julivert f·ulla molt rissada • 
Apit ple blanc 1'75 16'00 Mleló valencià ten:dral, ;primerenc 
Aplt-ra ve . 1'75 15't0 Meló valencià groc, primerenc 
Bleda, fulles amples 1'00 9'00 Meló valencià, tardà . . . · . 
Bleda, fulles verdes 1'00 9'00 MONGETES 
Borratxa , 2'00 18'00 PlllR A .MENJAB, TENDRES 

0'76 
0'76 
1'00 
1'00 
1'00 

Bròquil blau de Santa Teresa 2'00 18'00 Terreres, Ideal, molt primerenques. . 
Bròquil blanc primerenc . 2'00 18'00 Tarreres, Mantega, tabella groga, primerenques. 
Bròquil gros de Nadal, morat 2'00 18'00 Terreres, Mig-dol, país, molt primerenques. . . 
Bròquil mig blanc de Sant Andreu, primerenc . 2'00 18'00 Terreres, Mig-dol, fra:p.ceses, molt primerenques. 
Bròquil roonà de Quaresma 2'00 18'06> Terreres, Motxa, francesa, -molt primerenques. . 
Bròquil gros blanc, tardà, de Sant Isidre . 2'00 18'00 Terreres, Motxa, gris, molt primerenques. . . 
Carxofa grossa de Laón . . 6'00 50'00 Terreres, Motxa, vermella, molt primerenques. . 
éarbassa francesa, del bon gust 1'25 10'00 Terreres, Negra de Bèlgica, molt primerenques. 
Cal'lb8.88a Cabell d' Angel 4'00 30'00 Emparradores, A vel!aneta blanca, primerenques. . 
Ca11bassa vinatera 0 de Pelegrl 10'00 Emparradores, Avellaneta negra, primerenques. . 
Cal'lbassons 1'00 9•00 Emparradores, Bisbes o de Moda, mig primerenques 
Card ple blanc 3'00 25,00 Emparradores, Cara-girats, tardanes. . . . . · 
Ceba blanca, primerenca, de la Reina 3,50 BO'OO Emparradores, Cuc, país, primerenques. . . 
Ceba blanca grossa, primerenca 3•50 30•00 Emparradores, Cuc, franceses, primerenques. 
Ceba blanca grossa, francesa, tardana 2•50 20•00 Emparradores, Custòdia o Floreta, tardanes. . . . 
Ceba blanca Campeny, molt primerenca. 3•50 30•00 Emparradores, Facciosa o Romana, tardanes. . . 
Ceba vermella Campeny, molt primerenca. 3,50 30,00 Emparradores,LlamineresodelSucre,primerenques 
Ceba vermella de ca:b0asar . 1'15 16,00 Emp~rradores, Mantega, Mont· d'or, tabella groga 
Ceba vermella llarga, de Vic, primerenca 2'00 18'00 pnmerenques · · · · · · · · · · · · · ... _,__ , __ . l' rt ., 

3
, 

25
,
00 

Emparradores, Neu, tardanes. . . . . . . 
v..u.. va ..... ..,Iana, per a expo &Cio 00 Emparradores, Sastre o de la C0sta, tardanes. 

2'60 
2'60 
1'60 
5'00 
5'00 
8'00 
8'00 
8'00 

5'00 
5't0 
2'50 
350 
2•50 
3'00 
2'50 
3'75 
250 
3'00 
2'5(}-; 
250 
4'00 
5 00 
2'50 
2'50 
3'50 

600 
2'50 
2'50 Cibulet . 5'00 46'00 PER' A DESGRANAB . 

Cerlull comd 1'00 8'00 T G d'Al 1 · 2'50 Cerfull molt rissat 1,00 8,00 erreres, anxet canar, mot pnmerenques. 
e ...._ 11 d Terreres, Manresanes, primerenques. . . . . . 2'50 

ogOlillun' arg, ver · 2'00 18'00 Emparradores, Avellaneta blanca, primerenques. 2 50 
Cogombre petit, Cornichon 2!00 18'00 R e .mparradores, aray, tardanes. . . . . . . . 2·50 
Col de Milà Aubervilliers, borra txona. 1'75 15'00 Emparradores, Ganxet, tardanes. . . . . . . 2·50 
Col de Milà grossa, rissada 1'75 15'00 Emparradores, Neu, tardanes. . . . . . . . 2'50 
Col de Milà precoç, de &.ant Joan 1'75 15'00 Emparradores, Sastre o de la Costa, tardanes. . . 2·50 
Col de Milà, de set setmanes, nana 1'75 15'00 Emparradores, Garrofó, Valencià, gra molt ample. 3 50 
Col de Milà, de P asqua o P aperina. 1'/5 15'00 Nap de taula, blanc, :rodó •. • / . . , • • • 1'00 9'00 
Col de NadaJ 1'75 15'00 Nap de. taula, blanc, llarg 1.00 7'50 
Col de C81pdell, Ba.calàn. 1'75 15'00 N:ap de taula, blan-c, mig llarg (nap de moda). 1 '00 7'50 
Col de capdeU, B~ck 1'75 15'00 Nap de taula, groc, rodó 1'00 7'50 
Col de capdell, Dax. 1'75 15'00 Nap de tauJ·a, lla:rg, negre 1'00 7'50 
Col de C81pdell, Holanda, peu curt 1'75 15'00 Pastanaga de taula, llarga 1'7.0 15'00 
Col de capdell, Holanda, tardana 1'75 15'00· Pastanaga mig curta Chanlenay. . . . . 1'50 12'50 
Col de C81pdell, Joaneta o Nantesa 1'75 15'00 I·· Pastanaga de taula, mig llarga de Guérande 2'00 17'50 
Col de capdell, Mataró. . . . . 1 '75 15'00 Pebrot, mata baixa, gros, -molt primerenc 3'00 25'0Ò 
Col de capd.ell, Mitra o Cor de Bou 2'00 18'00 Pebrot, gros, de Lloret, mig primerenc 3'00 25'00 
Col de capdeU, Quintal, molt grossa 1'75 15 ~00 Pebrot, gros, de banya ' 3'00 25'00 
Col de capdell, Sohweirufurt 2'00 17'50 Pebrot, gros, de morro 3'00 25'00 
Col de capdell, Sant Dionís . . . 1'75 15'00 Pebrot, molt. gros, de ' Reus , 3'00 25'00 
Col de capdell, York, primerenca 2~00 17'50 Pebrot, molt gros, de Torroella 3'00 25'00 
Col ~ capdell, Lombarda, morada, gros:;a 2'50 20'00 Pèsols mata baixa, Austràlia. . . . . . . 3'00 
Ool oo BrusseJ..les . . . . . . . . . 1'75 15'00 Pèsols mata baixa, Vert, arrugat, primerencs. 3 00 
Col verda de brotó. • 1'75 15'00 I Pèsols mata baixa, Vert, Imperüj.l, primerencs. 3'00 
Col ,gegant farratgera, Cav-alier 1'00 7'00 Pèsols mata baixa, setsetmanera • Negrets • molt 
Col gegant farratgera, de fulles rissades 1'00 7'50 primerencs . 3'00 
Coliflor extra primerenca . 5'00 40'00 ·Pèsols mata ba,ixa, setsetmaners primerencs . 3'00 
Coliflor de Nàpols, prilmerenca . . 3'00 25'00 - Pèsols emparradors, Austràlia. . . . . . . 3'50 
Coliflor de Nàpols, tardana 3'00 25'00 Pèsols emparradors, Caputxins, banya de bé. 4'00 
OOOiflor de Nàpols, molt tardana 3'00 2J'00 Pèsols emparradors, Caputxins, flor violeta. . 4'00 
Colinap (Napicol) blanc, Chaanpion 1'00 7'50 - Porro gtos, blanc 1'00 9'00 
C()l- rave . 1'50 12'50 Porro monstruos; de Carentan 1'50 12'50 
Creixens Alenoia o morritort ' 0'75 7'00 Ravenet rosa, rodó, punta blanca 1'00 7'50 
Creixens d'aigua o de font 4'00 35'00 Ravenet vermell, rodó, punta blanca 1'00 :7'50 
Creixens .d'horta 1'50 14'00 Ravenet vermell, :llarg . i'OO 8'00 
.Escalunyes. . 0'75 5'00 Ravenet rosa, mig llarg, punta blanca . 1'00 7'50 
Escarola rissada, de full:a doble . 1'25 10'00 Ravenet vennell, mig llarg, punta blanca 1'00 7'50 
Escarola rissada, cor ;ple . . . . 1'25 11'50 Remolatxa fina, morada 1'00 7'50 
Escarola molt rissada, Cabell d'Angel 1'50 12'50 Remolatxa fina Cheltenham vermella. 1'00 7'50 
Escarola Cabell d' Angel, del Llobregat. 1'25 1 0'00 Salsifis blanc . 3'50 30'00 
Espàrrec gros d'Holanda 1'00 7'50 Síndria molt primerenca 1'00 9'00 
Espàrrec d'.Argenteuil, p~erenc . . 1'00 9'00 Síndria Beata, molt dolça. 1'00 9'00 
Espinac monstruós de Viroflay . ' . ~ . 0'50 2'50 Síndria de Màlaga . 1'00 9'00 
Espinac Victòria, d'estiu . . · ; . 0'75 3'00 Síndria de València 1'00 9'00 
Enciam de capdell, de les quatre estacions 1'75 15'00 Tomàtec, nano, francès. . . . 3 00 25'00 
Enciam de capdeU, Batavia • 2'00 17'50 Tomàtec de Vilaseca, molt primerenc 3'00 25'00 
Enciam de C81pdell, Rei de Maig 2'00 17'50 Tomàtec P,!)meta, gros, · primerenc 3'50 32'50 
Enciam de eapd.eB groa, d'hivern 1'75 15'00 Tomàtec, pometa de Mataró. 3'00 25'00 
Enciam de capdell escaroler o català 1'75 15'00 Tomàtec Pera, gros, tardà . . 3'50 32'50 
Enciam de capdeU, Trocadero, per a l'exportació 1'70 15'00 Tomàtec rodó, llis, gros, tardà · 1'50 12'60 
Enciam romà, llarg, blanc . 1'75 15'00 Tdhtàtec de penjar 1'75 16'00 
Enciam romà, llarg, negre, del Sucre. 2'00 17'50 Xicoira- arrel grossa, de BrusseRes ·. 1'25 11'50 
Enciam romà, llarg, verd 1'75 15'00 Xirivia , • 1'00 '1'50 
Faves quarantenes, molt primerenques 4'00 Xampinyó (blanc) 3'00 25'00 
Correspondència, comandes i girs: EL CULTIVADOR MODERN. · Avinguda Fduard Maristany, 19, (Davant de l'Estació 
· de França). Telèfon 20941. - :SAR~E!-ONA 

., 



AGRICULTURA 1 RAMADERIA 

Llavors de F .arratgeres 
Agrostis . . . . . • • . . . • 
Aira flexuosa . . . . . • . • • . 
Alfals fulla ampla, decuscutada, extra . 
Alfals fulla ampla, decuseutada, superior 
Alfals de Provença . • 
Alfals Lupuli (Minette) 
Alfals rústec (Mielga) 

. Alopecuro. 
Al'gela.ga. 
Bersim • • ... 
Bromo de prats . . 
Carbassa molt grossa 
Cinossuro de prats . 
Colinap . . .•.•••• 
Col gegant, fulles llises, Cavaller 
Col gegant, fulles rissades 
Colça . . . . • • 
Dactilo- aglomerat • 
Farratge del Sudan. 
Fenigrec • . . . 
Festuca pratensis. 
l!'estuca ovina 
Fleo de prats 
Fromental . 
Gira.sol gran 
Roleus llanós 
Lotus comú • 

. ' . 

Moresc gegant C~ groc i blanc. . 
Moresc groc, per a gra. . 
Melilotus de Silbèria • • 

. Moha d'Hongria . . . . 
Mostassa blanca . . . . 
Nap suec, molt gros, rodó 

~ 

• . . 

Un quilo 
Pte s. 
6'00 
5'00 
2'50 
2'25 
3'00 
300 
4'00 
6'00 

15'00 
4'00 
4'00 
6'00 

10'00 
7'50 
7'00 
7'50 
2'50 
3'50 
3'00 
1'25 
3'50 

10'00 
3'50 
6'00 
1'75 
3'50 
6'00 
1'50 
1'00 
2'50 
2'00 
3'00 
3'50 

Nap suec, molt gros, mig llarg 
Nap suec, molt gros, llarg . 
Nyàma.res. . • . . . . . . 
Pastanaga farra~era, groga . 
Pastanaga farratgera, blanca . 
Pimpinela o trepadella rústega. 
Poa de prats . . . . . . 
Rave gros o de bou 
Ray grass, anglès . . . . 
Ray-grass anglès, de Pacey. 
Ray grass d'Itàlia . . . . . . . . . 
Remolatxa (bleda rave) rosa Mammouth . 
Remolatxa (hleda rave) vermella . . . . 
Remolatxa Çbleda rave) groga . . • . . . 
Remolatxa (bleda rave) blanca, mig sucrera . 
Serradella anual . . . . . . 
Soja ........... · 
Sorgo negre sucrat . . 
Sulla desclofollada . . 
Trèvol vermell o violeta 
Trèvol anyal, fè o fenc 
Tirèvol nan, blanc 

' "' . 

Trèvol híbrid . . . . . . . . . . . 
Trèvol de les sorres (Anthyllis vulnerària) 
Trèvol d'Alexandria o Bersim . . . 
Trepadella d'un dall, els 100 quilos . . 
Trepadella de dos dalls, els 100 quilos. 
Vessa farratgera, peluda . . 
Veça farratgera, país . . . . 
Xicoira d'arrel grossa . . . . 
Xirivia ......•.. 
Llavors per a prats, en barreja . 
Llavors de graminees, en• barreja 

Un quilo 
Pte s. 

4'00 
4'50 
1'50 
7'50 
7'50 
4'00 
8'00 
4'00 
2'25 
3'00 
2'25 
2'50 
3'50 
3'00 
2'50 
2'00 
2'50 
0'85 -
8'00 
4'50 
2'50 
5'00 
6'00 
5'00 
4'00 

100'00 
125'00 

2'50 
1'50 

11'50 
7'50 
3'00 
2'00 

Correspondència, comandes i girs: EL CULTIVADOR MODERN. Avinguda Eduard Maristany, 19, (Davant de l'Estació de 
França). Telèfon 20941. - BARCELONA · . 

DE MÀXIMA GERMINACIÓ I QUALITAT GARANTIDA 

R 1 t t R M th De rel llarga, coll eiDO a Xa gegan OSa aiDIDOU • ample. Emergint de 
la terra en les seves tres quartes parts. Pell rosa, carn blanca, fullatge abun
dóS. De molt bona conservació. Assoleix desmesurats tamanys en terrenys solts 

i silícics. Pessetes, 2'50 el quilo. 

R I t t • De forma cilíndrica. Obtusa de la part emo a Xa gegan rOJa. colgada, coll gris i carn blanca. De mitja
na conservació. Pessetes. 3'50 el quilo. 

R I t t De forma ovoide molt allargada. Surt em o a xa gegan groga. de la terra en les seves quél:tre .quintes 
parts. Coll verdós, pell groga, fosca i llisa, carn blanc.a. Molt productiva t de bon 

rendiment. Pessetes, 4'00 el qullo. 

R 1 t t bi • De coll verd. Soem o a xa gegan anca m¡g sucrosa. bresurtenlesse
ves tres quartes parts de la terra. Carn blanca. Fullatge abundós. No li conve
nen els terrenys excessivament humits. Molt fàcil d'arrencar. Molt bona conserva-

vació. Pessetes, 2'50 el quilo. 

R I t De gran riguesa en glucosa. De forma molt re-emO a Xa SUCrOSa guiar. Fàcil d'arrencar. Pessetes, 3'50 el quilo. 

EL. CULTIVADOR MODERN 
Avinguda E. Maristany, 19, (Davant l'Estació de França) · Telèfon 2G941. ·Barcelona 

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

• 



Poderós desinfectant de 

màxima concentració, 

garantia absoluta i 

summament econòmic 

AORICUL nJRA I RAMADERIA 

Elaborat amb matèries 
de primera qualilat do
sificades exactament; és 
soluble a l'aigua com
pletament; nn és lòxic 

i no crema 

Contra la Glossopeda, Sarna o Ronya, Brom, Ares
Pelades, Cucats i Ferides del Bestiar. tes, 

Recomanable 

En Ramaderia 

En Agricultura 

' 

principalment en Casernes, Hospitals, Presons, . Sales çl'esrectacles públics, vaixells, 

vagons de ferrocarril, etc., per a prevenir les malalties infeccioses, com per exemple, 

Verola, Tifus, Còlera, papida de les aus, febre aftosa, etc. 

s'aplica en Ja desinfecció i desodorització de corrals, estables, galliners, etc., en pol

voritzacions al4 per cent i ruixant les parets, paviments, etc. Contra la glossopeda o 

febre aftosa, s'aplica per mitjà de lavatges al5 per cent i contra la papida de les aus; 

al4 per cent, contra la sarna o ronya del bestiar. 

és summament eficaç per a la destrucció del Cadell, Escorpí, Ceboller, Talp, 

Cayueso, Papaorelles, Serreta, Tapa-Cebes, etc. i altres cucs que hi ha dessota la 

terra. S'aplica donant al terreny una regada superficial amb aigua sola i després la 

regada amb GERMINOL, tirant un rajoli a l'aigua que va als solcs (aproximada

ment un quilo per cada 400 litres d'aigua). L'època més oportuna és de mitjans de 

primavera a fi d'estiu. No perjudica el sembrat. 

S'aplica en 

H 
• • I per a prevenir el contagi de malalties infeccioses (Tifus, Verola, Còlera, etc.) desin-

lglene genera fectant amb GERMINOL al 3 per cent les habitacions, hospitals, casernes, vagons, 

Preus per Litre: 
Llaunes de 20 quilos, 1'50 Ptes. litre 

» de 10 ,» 1'80 » » 

)) de 5 » 2'00 » » 

» de . 2 » 2'40 » » 

» de 1 » 2'75 » » 

» de 1¡2 » 1'70 » el pot 

• sales d'espectacles, ~te. Com a preventiu és convenient rentar lçs robes dels malalts 

amb aigua en la qual s'hi hagi tirat una petita quantitat de GERMINOL. 

E•pe«:ialitat• Agric:ole• 

-• FEIPA • 
CONCESSIONARIS EXCLUSIUS 
PER A LA VENDA AL DETALL: 

Avinguda E. Maristany, 19, (Davant Estación de França) 
Telèfon 20941. - BARCELONA 

Agrairem als nostres ltegidors q4e esmentin AGRTCUV]"URA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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El que consum 
f 

Bat·cclona 
Catalana 

• l'Economia I 

Durant el nostre curt pas per la Conselle- fenomen curiosfssim, el qual és, la baixa 

ria Regidoria de Proveïments, hem tingut enorme del consum de les carns anomena

ocasiQ_ de conèixer i estudiar les estadísti- des roges o de bestiar fet, augmentant en 

ques de consum dels diferents queviures i canvi d'una manera formidable la demanda 

aliments que absorbeix la ciutat de Barcelo

na, fent · ho amb un cert deteniment, el qual 

ens ha permès el recull de dades d'anys an

teriors i les que continuament es van obte

nint a l'excel:lent oficina d'Estadística de la 

Secció de Proveïments, nmb tanta diligència 

i cura dirigida pel senyor Farré. 

Són moltes les conclusions que es poden 

fer i molts també els fets rf'marcablf's que 

criden l'atenció; ara, però, no volem fixar

nos més què en un punt el qual consider~m 

molt interessant per a l'agricultura catala

na, d'una manera especial per a la ramade· 

ria i que al mateix temps també ho és molt 

per a l'economia nostrada en general. Ens 

referim a la notable variació que ba sofert el 

consum dels quatre articles: carn, ous. peix i 

fruites i verdures, fixant nos especialment 

en el darrer quinquenni 1929 1934, el qual ens 

donarà lloc a fer una sèrie de reflexions 

d'importància. 

Carns. -L'any 1929 es consumiren 35.039 584 

quilos de carn i el 1934 solament 33.446.051 

quilos, el qual representa una minva de con

sum de 1.593.533 quilos, que representa en 

pessetes una disminució de 5.736.719 pesse

tes a l'any. Cal tenir en compte que el preu. 

mitjà de la carn en aquests dos anys és exac

tament igual, és a dir, de 3'60 pf'ssetes i en 

canvi la pol?,lació ha augmentat. 

En altres termes, hom constata una minva 

d'un 1'25 per cent en el consum de Ja carn, 

sempre dins un preu igual. El 66 per cent 

d'aquestes carns procedeixen de fora de Ca

talunya, essent produïdes ací en la prooorció 

del34 per cent restant. 

Aquestes dades amb caràcter general; pe· 

rò profu.nditzant en detalls comprovem un 

de carns joves o tendres. Dit d'una altra ma

nera: disminució enorrr.e del consum de bou, 

vaca i moltó i augment considerable de ve

della, xai i lletons. 

I encara, dins d'això, el públic sense dis

tinció de classes, demana les carns superiors 

i esco~lides que podríem anomenar de luxe; 

tant és així, que els carnissers es veuen amb 

treballs per a desfer-se de les qualitats infe

riors o córpora que el públic rebutja amb in

sistència. 
Ous.-La ciutat consumí a l'any 1929 la 

quantitat de 212.189.076 ous i en canvi el 

1934 solament 179.173.236 ous, havent dismi

nuït per tant el consum en 33 milions d'ous 

anuals, aproximadament, tot i essent el preu 

mitjà igual en ambdós anys, de 0'20 pessetes 

la pPça. Això representa en el consum ·.l'ous 

una minva de 6.600.000 pessetes anuals apro · 

ximadament. La importació forana arriba al 

70 per cent del consum total. Ha baixat per 

tant el consum d'ous en un 16'43 per cent. 

Peix.-A l'inversa dels dos articles esmen· 

tats, el consum de peix ha augmentat d'una 

manera insospitada i enorme, és a dir, en un 

68'83 per cent. En efecte, l'any 1929 es consu

mien 16.611.253 quilos de peix i el' 1934 hom 

arriba a 22.285.530 quilos, és a dir, uns 

6.400.000 quilos anual<; més, els quals repre· 

semen un sobrepuig anual de 14.000.000 de 

pessetes, de les quals Ja importació de fora 

en representa un 70 per cent del total. 

Fruites i verdures.-Se'n consumí a l'any 

1929 un total de 230.228.905 quilos, que passa

ren l'any 1934 a 263.428.490 quilos, amb un 

augment anual de 33.200.000 quilos, els quals 

representen un sobrepuig de 36.000.000 de 

pessetes anuals, important-se'n de fora un 

45 per cent del consum total. L'augment en 

el consum de fruites i verdures ve represen

tat per un 18'98 per cent, índex força respec

table. 

Tals són els fets cruament i matemàtica

ment referits. ¿Causes que els ban produït? 

Ens fa Pefecte que potser la principal és la 

tendència de la classe mèdica a abominar i 

malparlar (volem dir científicament) de la 

carn en general i de les carns roges en par

ticular i dels ous com a productors o criadors 

d'artritisme i anafilàxies, recomanant en can· 

vi els brous vegetals, el peix, les carns blan

ques i les fruites i verdures grans portadors 

de fòsfÒr i de vitamines. 

Si~i com es vulgui, el públic barceloní ha 

respost admirablement a aquesta opinió dels 

metges, manifestada repetidament, amo un 

entusiasme insospitat i aquesta reacció que

da abastament demostrada amb les xifres 

anteriors. Allò que abans hem dit de l'aug

ment d<' les carns tendres a costa de les fe

tes i el major consum de fruites i més que 

altra cosa, Ja major qualitat d'aquestes dar

reres, demostra també que el nostre públic 

en general ba afinat el paladar i s'ba tornat 

un xic més exigent i gormant en el transcurs 

de pocs anys. I ara recordem que Ja simple 

constatació dels moltons i xais que hom con 

sumeix a Barcelona i a Madrid, em valgué 

una carta insultant i l'epítet de separatista 

d'un senyor que, naturalment, no va firmar· 

la, i va fer mal fet perquè s'hauria guanyat 

un morrió ben merescut. 

En l'aug ment del consum de fruites i ver

dures i en la disminució del consum dels ous, 

hi ban influït també d'una manera indub

table les dificultats duaneres i el règim de 

contingents que, restringint la importació i 

l'exportació d'aquells articles, ba fet que els 

agricultors cerquessin en els mercats in te· 

riors una sortida que els era negada per a 

l'exterior. 
L'economia catalana ha de treure profito

ses reflexions dels fets i dades que acabem 

de constatar. Especialment la nostra rama

deria necessita una transformació fonamen

tal , car molt aviat a les granges i pastures 

no es veuran altres caps de bestiar fet, que el 
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que hom dediqui a la reproducció de l'espè

cie o bé a la producció de llet. 
Mentre tant, el fet que és objecte d'aquests 

comentaris, motiva les protestes dels vene

dors, puix veuen que la producció que han 

anat preparant per al mercat peninsular va 
desvalorant-se per manca de demandes de 

les places de consum. Cal, per tant, per a 
protegir aquesta important branca de la ri

quesa nacional, que els serveis oficials de ra· 

maderia i els mateixos ramaders dediquin 

una profunda atenció al problema, per tal 

de veure els tipus de bestiar que convé adop

tar per a obtenir el favor dels mercats con

sumidors que rebutgen els animals arribats 

a l'edat madura. De no tenir-se en compte 
amb urgència tot això, s'ocasionaran impor

tants perjudicis als produc~ors de bestiar, els 

quals de dos anys a aquesta banda passen 

per una crisi de conseqüències incalculables. 
Aquest fet ha estat conegut per nosaltres 

des de la Presidència de Proveïments i cal 

suposar que d'igual manera haurà arribat a 

coneixement de les autoritats catalanes en 
la matèria, per mitjà d'altres manifestacions 

com cartes, comunicacions i telegrames, dels 

quals tenim un bon aplec al nostre arxiu. 
Ens cal finalment, remarcar, a part de tot 

el que hem exposat fins ara, que el conjunt 

de l'economia catalana surt benefici~t d'a

quest desplaçament del consum de la carn i 

dels ous, vers el peix i les fruites i verdures, 

fet que demostra a bastament, sense que hi 

hagi necessitat d'insistir-hi especialment, el 

quadre que figura a continuació: 

QUADRE-RESUM 

IMPORTAClÓ PRODUCCIÓ 
EN MENYS EN MÉS EN MENYS EN MÉS 

Carns . . . . . . S. 786.235 
Ous . . . . . . . 4.622.218 

1.950.484 
1.980.950 

Peix ...... . 9.850.f>45 4.211.662 
Fruites i verdures 16.89~.910 19.552.381 

s:4os.453 26.'245.455 -3~ 93 i:-484 23.774.043 

AUGMENTS 

Importació en menys. . . . . . . 8.408.453 
Producció en més. . . . . . . . . 23.774.0~3 32.182.4% 

MINVES 

Importació en més . . . . . . . . 26.245.455 
Producció en menys . . . . . . . 3.931.4~ 30.176.889 
Diferència a favor de l'Economia Catalana. . 2.005.607 

Potser no hi fóra per demés, abans d'aca

bar, excitar el zel dels coneixedors i interes
sats en els assumptes de la pesca, per tal 

d'aconseguir un major volum d'aportacions 

de les nostres costes al consum de peix de 
Barcelona el qual, no bast;;tnt, és dominat 

per les importacions llunyanes. I seria tant 
més interessant, per quant la situació dels 

nostres pescadors no és pas tan falaguera 
com tots voldríem. 

FRANCESC SANT ACANA 

AORICUL TURA I RAMADERIA 

fl vantatges dels 
Els aliments per als animals, reduïts a fa· 

rina, encara que siguin farratges, solen és
ser econòmicament avantatjosos per als ra

maders. Quan es donen sencers bona part 

no s'aprofita, cauen a terra i queden inutilit

zats a l'ésser trepitjats pels animals. Hi ha 

criadors experimentats que fan m~Idre els 

farratges junt amb el gra, amb el cual s'a

consegueix economitzar temps, a la vegada 
que obtenen un aliment equilibrat. 

Moltes comprovacions portades a terme en 
diferents estacions experimentals dels Estats 

Units, posen ben bé en evidència els avan

tatges de moldre ds farratges. Anem a ex

posar, resumides, les conclusions a les quals 

s'ha arribat en els casos a què ens referim. 
Tota mena de grans, sigui blat, ordi, ci

vada, blat de moro i sorgo, és avantatjós 

moldre'ls per tota mena de bestiar. 
El blat de mói-o per a les vaques lleteres, 

per als animals de treball i per a l'engreixa

ment del bestiar boví, convé donar-lo mòlt. 

Per als animals que tenen mala dentadura i 

per als joves amb les dents encara poc des
envolupades; els aliments reduïts a farina 

els hi són molt profitosos. Aquestes bèsties 

poques vegades mengen completament tots 
els farratges que se'ls hi donen; en canvi si 

són mòlts, no donen lloc a què se'n perdin. 

Per altra banda, en forma farinosa són més 

gustosos, el qual fa que els aprofitin millor i 

no en deixin perdre g_aire. Reduint els farrat· 

ges a farina es facilita llur transport, igual
ment que la manipulació. 

Per a la producció de llet i de mantega, 

per a evitar desperdicis i per aconseguir 
que els animals es mantinguin en bon estat, 

és avantatjós moldre els grans gue es do_nen 

a les vaques lleteres. Un vint per cent dels 
grans sencers que les vaques s-'empassen no 

són mastegats; aquesta pèrdua s'evita do
nant a les vaques els grans aixafats, més o 
menys polvoritzats. 

En un experiment portat a terme a In

diana, la mòlta dels grans feia augmentar el 
8'5 per cent la producció de llet. En un altre 

experiment de ova-jersei, molent les espi

gues de blat de moro amb llur gra, feia aug
mentar del 9'3 fins al 9'4 les produccions de 
llet i de mantega. 

En l'alimeo tació de les vaques lleteres són 
indispensables els aliments voluminosos; 
aquest volum el proporciona la civada mòl

t:a, la farina d'alfals, de trepadella i les espi

gues de blat de moro. Fins els farratges 
grossers, convé també moldre'ls, puix aiXI 
s'aprofiten les parts més dures, evitant se 

pèrdues de farratg.e qu.e poden arribar a 

farratges mòlts 
més del 30 per cent. L'augment de produc
ció de la llet, que el farratge mòlt propor

ciona, paga sobradament les despeses de 

convertir-lo en farina. En l'engreixament 

del bestiar boví és millor. aprofitat el gra 

mòlt, evitant que un 20 per cent quedi per 

mastegar. Amb el règim del gra trinxat 

s'engreixen més de pressa i amb una despesa 

menor. El blat de moro el "digereixen més 

completament i fa que els animals tinguin 

millor aspecte a l'ésser portats al mercat. 

L'ordi, la civada, el sorgo, com els a~tres 

grans, si són trinxats, com els farratges, do· 

nen a11gments de pes del 15 al 25 per cent. 

La farina d'alfals evita la pèrdua d'aquella 

part difícil de digerir i afavoreix l'engreixa

ment dels vedells. 
Igualment per a l'engreixament de porcs, 

convé moldre els grans. EI blat de moro do· 

nat en forma de farina augmenta el seu va· 
Ior nutritiu, com els altres grans. Hom cal

cula que la farina de grans forneix un aug· 

ment de pes del 4 al 10 per cent. La farina 

d'alfals consent que en mengin major quan· 

titat, que no donant sencer aquest farnttge. 

Barrejada aquesta farina amb els residus 

dels escorxadors, constitueix un aliment ex

cel:lent i resulta un produs:te anti-raquític, 

més pràctic que l'oli de fetge de bacallà. 
L'experiència en l'alimentació del bestiar 

de llana ha demostrat la conveniència de 
mo.ldre els grans i farratges que es donen a 

aquestes bèsties, sobretot a les ovelles de 
dentadura dE'ficient. 

La farina d'alfals augmenta del 15 al 25 

per cent el seu valor, per tal com són a pro· 

fitades les parts més dures i s'eviten pèr· 
dues importants d'aquests aliments. 

Segons uns experiments fets a Illinois i al 

Mississipí, els grans en estat de farina do· 
nats a cavalls i muls, permeten realitzar 

economies d'un 10 per cent. Les espigues de 

blat de moro en l'alimentació d'aquest bes· 
tiar, tenen un valor equivalent al del gra 

sol. Aquesta forma d'alimentar-los és sobre

tot d'aconsellar quan es tracta d'animals de 
mala dentadura. 

La reduccjó a farina dels grans i dels far· 
ratges és sempre més convenient i producti· 

va quant més defectuosos i grossers siguin 

aquests. Solament en els casos de farratges 

molt bons i tendres, pot convenir el deixar 
de moldre'ls. 

PERE DE LA TRIOLA 
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hisendes . ) Enriquiu voslres .... 

instalant ~l_ectro o motobombes per 

/recs de l -iocompqra ble acreditada 
/ ,;I 

J· 

marca 

JAUME CUIXART-Maragan. 11 aJ23- BADALONA 

Pug9ns ~ Erugues 
ELS DESTRUIREU DE MANERA SORPRENENT AMB 

.NICOTINA .:INSECTICIDA 
LA' · ES.l'REllA 

: MARCA:: REGISTRADA 

. ) 
V. ER f 

Màiimes 'on,entradons·Preus mínims 
S'expèn en tres formes: NICOTINA PREPARADA "LA ESTRE· 
LLA" a la qual sols s'hi ha d'afegir aigtía.-NICOTINA INSECTICIDA 
"LA ESTRELLA", la qual té . 97 per 100 de substànj::ies actives.
SULFAT DE NICOTINA INSECTICIDA "LA ESTRELLA", el 

qual té, -almenys, el ·40 P_er 100. de substàncies actives. 

Alerta amb les imitacions, qúe h·o imiten tot, però no 
la qualitat. 

DE VENDA ·A BARCELONA: Comercial Anònima Vicens Ferrer, 
Plaça Catalunya, 12 i Ribem, 2. -. S . A. de Drogueria Vidal i Ri bas, 
Plaça del Born, 8, Hospital, 2 i Sant Pau, 68 - Soler i Mora, Jaume I, 
18.-Ignasi Conillas, Llúria, H.-Establiments Dalmau Oliveres, S. A., 

Via Layetana, 22.- Drogueries de St. Agustí, S .. A., Hospital, 44. 

Miquel Casals Garí, a Llavaneres·. - S. Suñé Ribera, a Lleida. -Fill 
d'Angel Ferrer, a Manresa. - Josep Antic, a Mataró . - Martí Fité, a 
Mataró. - Francesc Coll, a .Sant Sadunlí de Noia. · Josep Rovira , 
(Casa Vicentó), a Vilafranca del Penedès . - Lluís Font, a Vilassar 

de Mar. - Pau Mitjans, a Igualada. 

VENDA . A L'ENGRÒS·: 

F R A. N e E S e N U B I O l. A. • - Corts~.., 648, pral ., l. • (xamfrà Claris) 
Telèfon 11087 - B A R C !:!. L O N A 

existeix cop més 

NITRAT NA TU RAL 
que el de 

XILE 

existeix cop més NITRAT 
de XILE que el que es 
ven envasar en lo formo 
que rndiquen les frgures 

REBUTGEU QUALSEVOl 
AlTRA PRESENTAC IÓ 
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Planter Mongetes 
d'Hortalisses classes 

A servir des de 
Tomaqueres nanes molt pri· 

merenques, de Vílaseea. 

Tomaqueres mig emparra
dores, franceses, molt pri· 

merenques. 

A servir des de 

pn mers de març 
Tomaqueres emparradores, 

Pometa gran de Canàries, 
primerenques. . 

Tomaqueres emparradores, 
Pometa mitjana de Canà
ries, molt primerenques. 

mitjans de març 
Pebrot, tronc baix, . gran, Pebrot, tronc alt, gran, dolç 

molt primerenc. de Reus. 

Pebrot, tronc mitjà, gran Pebrot, tronc alt, molt gran, 
dolç de Lloret, primerenc. dolç de Torroella. 

A servir des de primers d'abril 
Albergínia negra n~na, pri-

merenca. 
Albergínia negra, llarga. 

Moniato. 
Pebrot, tronc alt, dolç, de 

Banya. 
Pebrot picant, bitxo o co-

ralet. 
Tomaquera, emparradora, 

de conservar o penjar. 

Tomaquera, emparradora, 

Pera de la Reina. 

Tomaquera, emparradora, 
molt gran, rosa. 

No servim planter en quantitat inferior a 500 plantes 

Preu del planter, 16 pessetes el miler 

selectes 
PER A MENJAR TENDRES 

TERRERES 
Ideal, extremadament primerenques, de tavelles 

llargues, cilíndriques i fines, sense fils i molt 
productives. . . . . . 

Mantega, primerenques, tavelles grbgues, fines, 
sense fils, molt saboroses . 

Mig-dol, franceses, molt primetenques, tavelles 
molt fines, sense fils, altament productives. 

Mig·dol, país . . . . . . . . . 
Motxa. francesa, le1: més primerenques, molt pro

ductives, ta velles fines, sense fils. 
Motxa-gris, de les més primerenques, producti

ves, tavelles fines, saboroses. 
Motxa, vermella o patusques, molt productives, 

primerenques, tavelles sense fils, saboroses. 
Negra de Bèlgica, d'origen, moll primerenques, 

tabelles molt carnoses, fines, sense fil~. 

EMPAR RADÓ RES 
. Avellaneta, blanca, primerenques, tavelles mitja

nes, molt tendres -. 
Avellaneta, negrà, primerenqties, tavelles llargues 

tendres, sense fils . 
Bisbes, o de moda¡ mig prime(enques, productives 

tavelles llargues, sense fils ¡ molt• saboroses. 
Cur. franceses, molt primerenques, tavelles llar

gues, fines, sense fils, de les més saboroses. 
Cert girats, mig tardanes, tavelles llargues, molt 

productives -i bon gust, 
Cur. país . 
Custòdia o Floreta, mig tardanes, tavelles mitja· 

nes, tendres, sense fils. 
llaminera o del Sucre, molt primerenques, de gran 

producció, tavelles fines, tendres i saboroses. 
Mantega Mont d'or, molt primerenques, tavelles 

.grogues, dretes, sense fils i molt saboroses . 
Neu, mig tardanes, molt productives, tavelles 

llargues i fines, sense fils . 
Roma•a· o Facciosa, tardana, molt productives, ta

velles llargues i sense fils, gustoses. 
Sastre o de la Costa, tardanes, tavelles grosses, 

però tendres i sense fils. 

PER A GRA 
TERRERES 

Ganxet d'Alcanar, blanques, de fàcil cultíu al secà, 
molt primerenques, productives i fines. 

Manres1nes, blanques, de bon cultiu al secà, pri
merenques, productives i saboroses. 

EMPARRAbdRES 
Carai, blanques, tardanes, molt productives, gra 

de tamany molt fines 
Custòdia o Floreta, mig tardanes, gra mitjà, jas

piat, gust molt fi 
Neu, blanques, mig tardanes, gra petit, molt pro

ductives i fines. 
Sastre o de la Costa, tardanes, gra jaspiat, mitjà, 

saboroses . · 
Garrot6: gra blanc, ample en forma de fava, esti· 

mada per a la paella valenciana. 

QUILO 
P essetes 
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Repoblació de les vinyes . velles 
II I ÚLTIM 

Tenint en compte que el conreu de la vi
~ya està tan estès a la nosEra terra des de 
temps immemorial, a primera vista sembla 
extemporani parlar de la cura que requereix 
i d'emetre opinions sobre les pràctiques de 
cultiu, però en realitat no és així. ¿Que hi ha 
conreadors que saben portar-la gairebé a 
la perfecció? No hi ha dubte; però també és 
cert que .en moltes vinyes la producció és tan 
efímera, que ni paga les despeses de conreu. 

És per això que es fa 
necessari, per t a 1 d e 
cooperar a la profitosa 
tasca que vénen realit
zant els centres d1inves
tigació i ensenyament 
de viticultura i enolo· 
gia, que aquells que des 
de molt temps seguim 
les orientacions dels tèc
nics, donem a conèixer 
les nostres observacior: s 
i divulguem tot allò que 
la pràctica ens ha ense
nyat, en be11efic i dels 
nostres com panys el è 
professió. D' aquest a 
manera és molt més fà
cil resoldre a satisfacció 
la major part dels pro
blemes que es plante
gen en aquesta mena de 
conreus. 

Fa molta pena veure 
com molts viticultors, 
donant satisfacció al re· 
probable . egoisme, que 
no és més que una il-lu
sió d'anar collint raïms 
sense interrupció en re· 

I J 

poblar una vinya ve-
lla, planten els ceps novells entremig dels 
vells. Això constitueix una imprevisió funes
ta i ruïnosa, que cal abandonar en absolut, 
perquè aquests ceps novells durant els pri· 
mers anys no poden arrelar i créixer esbar· 
josament, puix que els ceps vells amb llur 
fullatge i arrels . constitueixen un insupera
ble destorb. 

En aquestes condicions és impossible que 
mai puguin adquirir la vigoria que aconse· 
guirien si poguessin desenvolupar-se lliure
m~nt i per tant, llur. producció queda sensi
blement més reduïda, el qual fa que perma
neixin llarg temps estacionats i que els ren
diments a la llarga siguin insignificants, no 
compensant ei que es guanyaria arrencant 

els ceps vells i substituint los, quan fos hora, 
per una nova mallolada. Per altra part, en 
aquestes condicions les operacions de con
reu són molt més engorroses i resulten de 
cost més elevat, puix que gairebé és impos· 
sible evolucionar-hi amb les arades, h_avent
se d'efectuar a mà les operacions de conreu. 

Altres pret~::nen procedir amb economia i 
avantatge deixant créixer un lluc o rebrot 
del 'cep americà o porta-empelt per a empel
tar-lo després i tallar el cep vell. No hi ha 

Aparell molt pràctic per arrencar ceps 

dubte que aquest procediment en alguns ca
sos isolats pot resultar fins a cert punt reco
manable, però també volem afirmar que en· 
cara que un cep vell empeltat de jove pugui 
treballar durant uns quants anys, és impossi
ble que assoleixi la producció que s'aconse
gueix amb un de jove que creix i es desen
rotlla en favorables condicions. Per tant, 
hem de tenir sempre present que les collites 
abundoses i remuneradores s'aconsegueixen 
amb els ceps joves. ceps no decrèpits, degu
dament fertilitÍats i conreats racionalment 
sense deixar de defensar-los contra les inva· 
sions de les malalties, les quals constituei
x~n els més temibles enemics de la vinya. 

Són molts els que per tal d'avançar uns 
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quants anys, arrenquen· els ceps vells i plan
ten els novells el mateix any, sense tenir en 
compte les circumstàncies que aconsellen 
la rotació de conreus. Aquest procediment 
no és tan dolent com els abans esmentats, 
però, malgrat això, tampoc no convé emprar
lo, per tal com una planta vella i caduca a 
més de deixar el terreny fortament empo· 
brit, els paràsits queden en estat latent, els 
quals comprometen la vida de les futures 
plantacions quan aquestes són replantades 
amb una espècie igual. 

Quan haguem, doncs, de procedir a la re· 
població d'una vinya vella, és indispensable 
arrencar tots els ceps existents, de soca i ar
rel, valent-nos d'una bona arrencadora i sem· 

brar ei terreny de ce
reals durant quatre o 
cinc anys. Passat aquest 
temps, en arribar els 
darrers d'agost o a pri · 
mers de setembre} o si
gui cinc o sis mesos a
bans de la plantació de 
la vinya, convindrà fer 
una sembrada de llegu 
minoses, escollint la que 
en la comarca tingui un 
desenvolupament més 
ràpid i exuberant. Hi 
ha molta afició a em
prar les veces i general· 
ment donen bons resul
tats. Abans d'efec~ar 
aquesta sembra, escam
parem 600 qujlos de su
perfosfat i 300 de sulfat 

o clorur de potassa per 
hectàrea i ja tindrem el 
terreny a oastamen t fer
tilitzat, ja que les llegu· 
minoses absorbeixen el 
mtrogen de l'atmosfera 
i el deixen fixat al ter
reny. En les terres po-
bres de l'element calci· 
nós és necessari escarn· 

par 1.000 quilos de guix a més dels adobs fos
fatats i potàssics. 

A darrers de febrer o a primers de març, 
temps en el qual les lleguminoses s'hauran 

· desenrotllat bastant, s'ha de procedir al des· 
fonament del terreny a una profunditat no 
inferior a 40 centímetres. Fent-ho d'aquesta 

• 
manera el deixarem exceHentment preparat 
i en condicions per a què els novells arbus
tos creixin favorablement, de tal manera, 
que sorprendrà els més optimistes, sempre 
que tinguem la indispensable precaució d'e· 
vitar que l'herba es desenvolupi al seu en
torn. 

Passats uns vint dies d'haver efectuat el 
desfons i haver esterrossat convenientment, 



hom plantarà els ceps. Ara ens cal fer una 

observació interessantíssima i és que els 

ceps han d'ésser d'estaca curta i plaa.tats a 

una profunditat que no excedeixi de 30 cen

límetres, perquè d'aquesta manera si troben 

la terra ben flonja, les arrels es desen rotllen i 

creixen amb vigoria i a J I ur albir, mentre que 

si plantéssim els ceps a una profunditat ex

cessiva, una part de la planta queda poc 
menys que inactiva, perjudicant el seu des

enrotllament. No hem d'oblidar que les ar

rels, per a créixer i desenrotllar-se a satis 

facció, cal que rebin l'acció dels agents ad

mosfèrics, els quals no deixen sentir llur efi

càcia en les capes més profundes amb ta nta 

in tensitat com en les que s'apropen a la su

perfície, com ho veiem demostrat a l'obrir un 

vall o r asa , en el qual podem observar que 

el major nombre d'arrels es troben a una 

profunditat de 25 i 30 centímetres. D 'altra 

part, en arrencar un cep podem constatar 

que quan ha estat plantat a ~ma profunditat 

excessiva , la par t inferior conser va el ma

teix gruix de quan es pl antà i amb les arrels 

profundes molt mi grades. 

AORICUL TURA I RAMADEP:A 

Fem notar aquesta circumstància desitjant 

fer veure la necessitat d'abandonar la ru

tinària pràctfca que condensen molls vinl'a· 

ters amb aquestes paraules: qunnt més fon· 

des m illor, no volent reconèixer que el t ros 

de cep excessivament colgat , queda inac tiu 

i parali tzada la seva vida , el qual pot molt bé 

motivar sovint la presència de ceps bo rds , 

llampats i aboletats, els efectes dels quals 

tants estr alls ocasionen en els nostres vi

nyars. 
D'altr a part hem pog ut comprovar pràc· 

ticament com els ceps qu e s'han planta t ex

cessivament profunds , es desenrotllen molt 

menys. 
Per la capdal importància que aq uesta 

pràctica revesteix, repetim que cal pla ntar 

d'acord amb les exigències i naturalesa de 

l'a rbus t, a mb el qual reduirem molt els es

tralls que provoquen algunes malalties , i 

aconseguirem una vegetació molt més exu

berant i abundosa . Si no aprofitéssim els en

senyaments de l'experiència .. . de la nostra 
pell se'1lfarien les Uretes. 

JoAN VALLES I E$TRUC 

···························································································································· 

Alteracions dels •· 
VIDS 

Com es reconeix el trencament o casse bl an· 
ca, dels. vins.- Els vins, com és sabut, estan 

subjectes a sofrir alteracions de color: s'en

fosqueixen, prenen un color de plom i expe· 

rimenten enterboliments lletosos, degut a 

contenir ferro o coure que en contacte amb 

l'aire s'oxiden i determinen aquests canvis 

que alteren la seva transparència i brillan

tor. 
El trencament o casse blanca no és sem· 

pre fàcil de determinar. El trencament és 

ocasionat per la precipitació de fosfat de 

ferro i de calç. :f>er a esbrinar si l'enterboli

ment del vi és degut a aquests cossos, es po· 

den fer els dos assaigs següents: 
Primer: Afegir a una petita mostra del vi 

que es vol assajar, unes gotes d'àcid clorhí
dric, diluïdes en el seu volum d'aigua. Si 

l'enterboliment es dissol, senyal que el vi 

està subjecte al qencament blanc o casse. 
Segon: Si el vi, en deixar-lo exposat un 

parell d'hores a l'acció dels raigs solars en 

un vas de cristall blanc, s'aclareix i en tor· 

nar-lo a deixar a la fosca torna a enterbolir· 

se, podrem també deduir que té la casse 

blanca. 
El remei per aquesta alteració consisteix 

en afegir al vi àcid cítric en proporcions que 

poden arribar a 50 grams per hectolÜre. Es 

pot donar el cas que convingui provocar la 

casse mitj~nçant l'operació d'airejar el vi, i 
una volta s'hagi enterbolit clarificar -lo addi-

donant -hi cola i altra volta clarifica t afegir

hi l'àcid cítric, el qual s'haurà prèviament fet 
dissoldre. 

Els vins amb gust deflorit o de resclosit.
Quan els vins agafan regustos romàtics o de 
resclosit, cal atribuir:"'bo als recipients. Quan 

es presenten casos d'aquesta naturalesa, el 

primer que cal fer és trasbalsar-los a altres 

recipients sans i ben nets i de seguida trac

tar-los amb farina de mostassa. 
Aquesta es deixa macerar durant mitja 

hora en aigua bullent. Es fa reposar la 

maceració uns trenta o quaranta minuts i 

es decanta l'aigua. La farina s'ha de fer di

'luir com si es tractés de diluir cola en la 
proporció de quinze a seixanta grams per 

hectolitre de vi a tractar. S'afegeix al vi i es 

remena tres o quatre vegades al elia. Des
prés es deixa reposar i es trasbalsa el vi, 

evitant que s'airegi. Pot con venir, també, cla
rificar. el vi amb cola. 

Cola per a clarificar els vins. --Prendre 
cent grams de gelatina i deixar-la tota una 

nit que es remolleixi amb aigua freda. De· 

cantar després, amb cura, l'aigua. Afegir-hi 

després un litre d'aigua calenta. Una volta 

desfeta i ja freda la dissolució, posar-hi 20 

grams d'àcid cítric i un quart de litre de so

lució sulfurosa al 8 per cent; la cola, d'a· 
questa manera preparada, es conserva p~
sant-la en ampolles ben tapades. 

La manera d'emprar la és com segueix: Si 

el vi fe rmenta, s'hi afegeixen de 10 a ~ 

grams d'àcid sulfurós per hectolitre i se li 

dóna la cola quan ha deixat de fermentar. 
Per a conèixer la manera com pren la co

la el vi, cal operar així: 
Prendre 10 centili tr es de vi, a fegir hi tres 

gotes de cola i remenar . Es-poden presentar 

dos casos: 
Primer cas .-El vi tot just si s'enterboleix, 

és que li falta taní. Si això passa cal donar

li, a fegint-hi de 15 a 20 grams de taní per 

hectolitre . Fet això, se li afegira!l uns 10 

centilitres de cola . 
Segon cas.-El vi , així que se li han afegit 

les tres gotes de cola, s'enterboleix d'una 

manera intensa . Això vol dir que se li ha 

d'afegir taní, però la dosi de cola haurà d'es

tar en relació amb el taní que el vi contin

g ui . Per això s'afegirà a dues mostres de 10 

centilitres de vi, sis o nou gotes de cola, i al 

ca p d'un dia s'apreciarà la millor proporció 

de cola que necessita el vi per a quedar ben 

clarificat. Serà la que millor s'haurà escollit, 

sabent que: tres gotes corresponen a 10 cen· 

tilitres de cola per hectolitre; sis gotes cor· 

responen a 20 centilitres; nou gotes corres· 

ponen a 30 centilitres per hectolitre. 
Al dia següent, s'afeg-irà la dosi de cola, 

sacsejant bé el vi, després d'haver-la arn· 

pliat de quatre vegades el seu volum. Per 

descomptat que abans s'hi haurà afegit el 

taní que li correspongui i haver sacsejat de· 

gudament el vi. 
El precipitat que es produeixi serà en for· 

ma de grumolls. El vi, una volta clarificat, o 

sigui després de dues o tres setmanes, es 

procedirà a trasbalsar-lo, el qual es realitza· 

rà procurant que 110 sofreixi sacsejades. 
R. DE MAS SOLANES 

La sal en l'alimentació de 
les gaHines 

El The Journal o f the Ministry o f Agricul· 
ture, d'Irlanda, esmenta els experiments 

pro~seguits durant tres anys a l'Institut d'In· 

vestigacions Avícoles de Hillsborough per a 
determinar la influència de la sal en l'avi· 

ram, amb el qual es pogué comprovar: 
. Que la sal en els aliments determin~ una 
millor creixença, millor resistència a les ma· 

lalties i utilització més completa dels ali· 

ments amb cert retard sexual. 
L'autor d'aquests experiments aprecia que 

¡'addició en les racion.s del mig per cent de 

sal afavoreix la creixença dels pollets, fa que 
sigUin més forts i sans i permet un aprofita· 

ment més complet dels aliments. Cap altre 

mineral llevat de la calç, resultaria tan útil 

com la sal en l'alimentació de la gallina i 
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El que valen la trepadella • Ja zulla I 

L'agricultor té en el bestiar recursos va

luosos per augmentar els guanys de la seva 

hisenda. 
En efecte, els animals agraris el proveei

xen de força, carn, llet, llana i altres produc

tes secundaris. D'aquests, un de gran im

portància per augmentar la fertilitat dels 

conreus, és el fem. Encara que sols fos 

per a proveir-se'n, quedaria justificada Ja 

conveniència de què a les hisendes es criïn 

algunes bèsties, tant i més necessari quan 

en elles s'hi practiquen diversitat de con

reus que, cal dir-bo. són els que garanteixen 

millor els rendiments i la solidesa dels pa

trimonis rurals. 
El monocultiu o sigui el conreu únrc i ex

clusiu d'una planta, si sedueix en dej:ermi

nats moments, quan els productes són som

citats i obtenen molta estima, passen també 

per èpoques molt crítiques; beus ací el gran 

perill de jugar sols en una carta. Els exem

ples funestos de comptar sols amb els rendi

ments d'una sola mena de producte, estan a 

l'abast de tothom. Cal només girar la vista 

· a l'estat en què es troben actualment els 

països i comarques que únicament poden 

comptar amb el vi, amb el blat, amb la frui

ta, etc., per a donar-se compte de les greus 

conseqüències que reporta. El vi no es ven 

o si algú el compra és a preus de misè

ria; igual s'esdevé amb les fruites i els ce

reals. A més a més, tenim el record del que 

succeí en temps de la filoxera, que en el ter

me de pocs anys enfonsà grans patrimonis 

que havien prosperat i subsistit moltes cen

túries, defensant-se en temps calamitós, pe

rò no sols amb el vi, , sinó també amb el 

bosc, amb els sembrats, amb el bestiar, etc. 

Els que omplien moltes bótes de vi con

templaven llastimosament els que sense 

grans cellers també tenien per a vendre ce

reals i altres produccions i feien a l'ensems 

pastura als camps per a les ovelles o al 

tres menes de ramats. Vingué la filoxera 

i aquests pogueren amb més facilitat qu~ 

aquells que sols conreaven ceps, passar el 

tràngul de la mort de la vinya, refer-la i se

guir conservant llur patrimoni, mentre que 

hagueren de lluitar amb situacions molt apu

rades aquells que solament comptaven amb 

l'únic element, en aquells moments d'angoi

xa, per a deixar ateses les necessitats econò
miques. 

I és ara mateix que veiem com es repeteix 

aquell malestar, per aquells que sols del vi, 

de la fruita o dels cereals s'han de refiar. 

Hem de convenir, a la vista de tantes ex

periències, que un conreu exclusiu, per bri-

llant que sigui, quan les circumstàncies li 

són propícies i com sol dir-se, tot va vent en 

popa, resulta desastrós en les èpoques que 

Trepadella '! .::~ 

són adverses i que malauradament sovinte

gen massa. 
I d'aquestes ocasions, en repetir-se, no sols 

en pateix la pagesia localitzada, sinó que 

Zulla 

igualment la d'altres terres, siguin veïnes o 

llunyanes, d'aquest o d'altres continents, que 

de totes en surten veus planyent-se de la si

tuació greu per la qual passen, quan amb l'ú

nic que cullen no obtenen els recursos mone

taris que necessiten per a deixar ateses llurs 

necessitats i viure còmodament. 

Aquestes angoixes, si bé també les tenen 
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aquells que dediquen 1es seves actjvitats i 

esforços a diferents conreus, amb tot, no són 

tan colpidores com en els altres. 

A la diversitat de maneres de treure de 

les terres el profit que l'agricultor perse

gueix, l'associar-hi la ramaderia és una altra 

modalitat que entenem hauria d'ésser tingu

da en compte i degudament apreciada. 

Hom dirà que per a criar bestiar es necessi

ten herbes i no totes les terres ni totes les si

tuacions s'hi presten; qu'e les pluges, la fres

cor dels terrenys, la possibilitat de regar, fa
ciliten i fan factible l'establiment de prats ar

tificials; però que en canvi ho impossibiliten 

els secans i la insuficiència d'aigües i plu

ges. Doncs, bé; precisament aquesta mena 

de terrenys, que són el~ que dominen en les 

nostres comarques de terra b<:tixa, és on al 

nostre entendre més necessiten de l'ajut del 

bestiar i de la pluralitat de conreus, ja que 

amb tals medis és com millor es realitza 

l'armonia agro·pecuària, font la més preada 

per a enriquir l'agricultor i els pobles agra

ris. Com s'ha dit, el bestiar dóna l'asseguran

ça a l'espiga i amb l'espiga s'entenen tots els 

altres fruits de la terra. 

Per a l'explotació del bestiar el pagès ne

cessita comptar amb herbes. Si disposa 

d'aigües per a la implantació de prats, la 

tasca és fàcil, però va fent-se més dificultosa 

en les terres de secà. Amb tot, dificultat no 

vol dir impossibilitat i referent a la implan· 

tació d'herbeis o prats de secà, són sobrada

ment coneguts els avantatges que per això 

ofereixen certes plantes, siguin de gra com 

les civades i ordis o siguin de tabella o lle

guminoses i fins les d'arrel i tubèrculs. 

En les segones o lleguminoses s'hi compten 

la trepadella i la zulla i és d'aquestes par

ticularmenr de les que ens proposem dir

ne quelcom, ja que els secans caliços o calci

nosos és on compten amb majors facilitats 

d'adaptar-s'hi, millorant les condicions fer

tilitzants de les terres que s'hi dediquen, 

permetent després de tres o quatre anys de 

cultivar-les fer alternatives que produeixen 

abundoses collites de cereals, quasi sense 

necessitat d'adobar-les en fer-hi les sembres 

i recollir-ne bones i abundants quantitats de 

farratges de qualitats alimentoses insupera

bles, puix que referent a aquest particular 

superen l'alfals, que cal dir depassada, també 

pot adaptar-se força bé en moltes terres de 

secà, per més que l'opinió generalitzada en

tre els nostres agriéultors, és que l'alfals so

lament permet ésser explotat en els rega

dius. Sobre aquest particular, dels alfalsos 

al secà, ja hem tingut ocasió de parlar-ne 

altres vegades. No hem, per tant, d'insistir 

sobre aquest aspecte. 

Anem, doncs, a ocupar-nos de les altres 

dues farratgeres; la trepadella i la zulla. 

De la primera, la pagesia de la Segarra i 
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del Cardener, fins més enllà de Solsona, que 
són les comarques catalanes que segurament 
més la coneixen, la conreen i aprofiten, és 
on, com cap altra, poden assenyalar tots els 
avantatges que ofereix explo tar la, tant amb 
mires agrícoles per a fertilitzar les sembres 
de cereals, co m per a la producció de farrat
ges per tota mena de bestiar. 

La trepadella que en certes comarques ita
lianes l'anomenen sanojieno, per a designar 
les exceHents qualitats , pertany a la família 
de les lleguminoses i pot ésser cultivada a 
la majoria de terres, encara que sig uin de 
secà, per adaptar se a quasi tots els climes i 
fins en els terrenys pobres, mentre contin
guin certa quantitat de calç. On no és d'a
consellar, és en les terres granítiques o sigui 

en els saulons. 
Les terres de fons i fresques són del tot 

apropiades i les que més li plauen; però tam
bé prospera en les secaneres; en les prime
res s'hi desenvolupa amb més ufana i pot ob
t nir-se'n fins dues segades, sobretot si es 
sembra de la varietat coneguda per trepade
lla de dos dalls, la qual difereix de l'ordinària 
per prendre molt Jnés vigor i força, podent 
durar en el mateix terreny fins a cinc anys. 

Si bé la trepadella no enfonsa tant l'arre
lamenta com l'alfals, ho fa suficientment per 
a trobar en les capes infer iors la frescor ne
cessària per a desenvolupar-se amb vigor. 

És planta milloradora de les terres, com 
hem dit, apropiada per a deixar ben prepa
rades les sembres de cereals, que cal practi
car avantatjosament on aquesta farratgera · 
hi ha estat conreada. Les primeres segades 
poden deixar .fins a 7.000 ó 8.000 quilos d'her
ba seca per hectàrea i 2.000 i 2.500 les sego
nes, segons si es presenten els anys més o 
menys humits o siguin les terres més fres
ques o seques. 

El conreu d'aquesta farratgera queda re
duït a una bona llaurada, a l'agost o setem
bre, de 25 a 30 centímetres de fondària; al· 
tra llaurada més soma el novembre, des
prés d'haver-hi espargit uns 20.000 quilos de 
fems o adobs químics (sulfat amònic, 100 qui
los i 300 quilos de superfosfat) i la sembra de 
150 quilos per hectàrea, de llavor. S'ha de 
procurar que el farratge pugi espès i tendre, 
ja que essent més tou, és més mengívol per 
al bestiar que no el que donaria una sembra 
massa clara. Hi ha qui en sembrar la trepa
della també hi fa blat, ordi o civada, amb el 
qual s'obtenen així al primer any collites d'a
quests cereals, puix és després del primer 
any que la trepadella s'ofereix amb abun
dància de farratge. 

Ben mirat, al nostre albir, aquest càlcul és 
un xic egoista i a la llarga no creiem que re

sulti beneficiós. 
Donat al bestiar, tendre, pansit o sec, to

tes aquestes formes les accepta gustosament, 
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l'alimenta bé i sense cap perill, puix és molt 
sa i alimentós. 

Dedicant a trepadella molts secans caliços 
durant quatre o cinc anys; es pot resoldre 
satisfactòriament el problema d'engreixar 
les terres per aconseguir-hi bones St>mhres 
de cereals i assegurar els farratges per al 
sosteniment dels caps de bestiar. 

En moltes terres de les comarques de vi 
nya s'han donat molt al conreu de Ja trepa
della en els llocs on ha estat necessari a rren · 
car els ceps decrèpits. Després de cinc o sis 
anys de sembrar-hi" trepadella hi fan blat, un 
o dos anys i en replantar les vinyes hi pre
nen gran ufana i vigor i fins hom diu que no 
es senten tan delmades de ceps bordencs. 

I com la trepadella, la zulla, la qual pertany 
a la mateixa família. encara més apropiada 
als climes calorosos i terres pobres i seques, 
per a les quals està especialment indicada. 
Tant és aixf, que els agricultors italians de 
les regions més seques i càlides, ja diuen 
que la zulla s'adapta on no s'hi prodqeix 
cap més planta, ja que reïx en els climes 
més extremosos i a la majoria de terres. Un 
exemple ben nostre de què això &s veritat, 
l'ofereix Menorca i les regions més càlides 
d'Andalusia, per tal com allà s'hi produeix 
bé i s'hi fan sembres importants. A Cata lu
nya també s'hi adapta bé i coneixem casos 
d'èxits ben meritoris. Es recomana no ado
bar la zulla directament, j ~ que es perjudi
ca;ia la llavor en germinar; és millor fer-ho 
l'any precedent en sembrar els cereals. 

Com la trepadella, es planta per alternar 
i preparar altres i successius cultius, espe
cialment de gra d'aresta. 

Com a planta de prat cal considerar-la ex
cel:len ten els calcaris secs i ai xi és ~profitada 
en les regions més càlides d'Itàlia i d'Anda
lusia. La condició més essencial per a què 
creixi bé aquesta planta, és que hi hagi calç 
a la terra, element indispensable .per a des
envolupar-se. Quant al conreu, es redueix 
a donar una llaurada abans de fer la sem
bra que, co~ hem dit, no requereix adobs, 
si bé aquests fan sentir els seus bons efec
tes i es tradueixen amb produccions més ple· 
nes. Al segon any se li poden donar de 300 a 
400 quilos de superfosfat i de 100 a 200 quilos 
de clorur de potassa, colgats a la primavera. 
Al primer any dóna molt poc farratge. 

Una contrarietat presenten aquestes sem
bres, sobretot si a la llavor no se li elimina la 
clofolla de què està revestida i és per aquest 
motiu que cal donar preferència a la llavor 
pelada i de la qual se'n necessita per una hec
tàrea. de 18 a 20 quilos que es pot sembrar a 
la primavera o a la tardor. 

Altra circumstància que no hem de negli
gir, és la conveniència de repartir al lloc on 
es sembri per primera vegada, una petita 
quantitat de terra procedent de camps on 

s'hi hagi sembrat abans aquesta llegumino
sa. Amb aquesta previsió, les bactèries ni· 
trificants es troben en un medi favorable i 
es desenrotllen més de pressa donant major 
vida i rendiments a les plantacions que s'im
planten de bell nou. 

Segons les terres, poden recollir-se de 
2.500 a 5.000 quilos de farratge sec, on la zu
lla s'hi produeix sense treballades ni adobs i 
de 8.000 a 12.000 on es conrea i s'adoba. 

Forneix un farratge molt sa i nutritiu, en
cara que una mica rústec si es triga a se· 
gar lo o procedeix de 'sembres massa clares. 
Racionant amb la zulla tendra o seca els 
animals, la mengen amb plaer i els hi prova 
força. Pot guardar-se per a l'hivern, ensit
jant-la. 

Solen esté_iblir se amb aquesta farratgera, 
les alternatives següents: 

Primer any, sembra de zulla, després del 
blat; segon any, zulla. O bé, primer any, 
blat; !iegon, tercer i quart any, zu/la i així 
amb aquesta alternativa es segueix durant 
molt temps. Altra rotació: 

Primer any, moresc; segon i tercer any, 
zulla; quart any, blat; cinquè, faves o her
bei de primavera; sisè, cereals. Amb aques
tes alternatives es tenen molts farratges 
amb els quals es poden criar bon nombre de 
caps de bestiar i recollir-ne importants piles · 
de fems; per aquest motiu llur explotació per· 
met al pagès treure'n bons profits. I com la 
z..:lla, Ja trepadella s'ha de recomanar en les 
terres de secà. · Ambdues són providencials. 

És amb l'explotació d'ambdues farratgeres, 
entre altres, on creiem que els nostres agri
cultors poden trobar el medi de fer campa· 
tible la diversitat de conreus i amb l'ajut del 
bestiar és com poden tenir més garanties 
de seguretat en el sosteniment i la millora 
dels patrimonis rurals. 

RAÜL M. MIR 

La nl·el, remei contra re .. 
pilèpsia 

El Doctor J. Ep. Quintana, a la Revista 
Agrícola de Guatemala, tracta de l'epilèpsia 
per la qual, diu, no es coneix remei segur, 
puix els bromurs, tartrat-bòric-potàssic, lu
rpinal, gardenal, etc., si bé redueixen els 
atacs, requereixen ésser administrats amb 
molta cura i vigilància, puix poden ocasio
nar greus transtorns. 

Com a remei inofensiu assenyala adminis
trar a diari i indefinidament cent grams de 
bresca d'abelles, mastegant-la i empassant
se-la tota, mel i cera. 

Personalment, diu, tractem un cas d'a
questa manera amb gran èxit; després de 
vint-i-dos mesos de cura. 

Amb el qual s'arriba a coneixement d'una 
nova virtut terapèutica de la mel , a les mol
tes que li són conegudes. 
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Les empeltades -dels fruiters 
- L'empeltar té per finalitat soldar un tros 

de vegetal a un altre vegetal que es conver

tirà en suport, el qual li transmetrà els ele

ments necessaris per tal que pugui créixer. 

L'empeltada presenta gran nombre d'a

vantatges. 
Les sembres de llavors i de pinyols d'ar

bres fruiters, rares vegades reprodueixen 

tots els caràcters de la varietat de què pro

cedeixen. Alguns arbres, tals com la pomera, 

amb dificultat s'arrelen d'estaca. L'empelt, 

com les branques, conserva integralment els 

caràcters de les varietats, fent així possible 

el conreu de fruiters en les terres on els plan

çons procedents d'estaques hi viurien amb 

dificultat. 

L'empeltada, també permet establir bran· 

cades noves en les parts dels arbres que 

n'han quedat despullades. 

Generalment, s'aconsegueix igualment 

amb l'empelt, fer avançar les fructificacions i 

assolir · les més abundoses que les que donen 

els arbres nascuts de llavor o de fer arrelar 

estaques (porcions de branques). No deix< n 

per això de presentar alguns inconve-\']ients 

els empelts. 

En primer lloc, el de disminuir la durFtda 

o vida dels vegetals i que s'hagin de <-atis

fer certes condicions 'per a què aquells pros 

perin, com Ja del parentiu en els peus que 

s'empelten i els eixarts o siguig els trossos 

d'arbres que serveixen a l'empelt. 

Cal escollir, per assegurar l'èxit, espècies 

de la mateixa mena o de menes molt sem

blants. 
Igualment s'ha de tenir la precaució que el 

peu i l'eixart estiguin eo igual estat vegeta

tiu, si bé serà una bon a precaució que l'ei

xart estigur una mica més eJJdarrerit. Si fos 

al revés, el peu no podria alimentar l'eixart 

i aquest moriria : 

Els eixarts cal escollir los que siguin sans, 

vigorosos i de gruixària apropiada a l'arbre 

i branca que s'hagi d'empeltar. 

Un bon ganivet amb fulla fina és de reco

manar per aconseguir talls ben nets dels ei

xarts. 

Els indrets de soldadura o zones genera

dores del peu i de l'eixart, entre l'escorça i la 

fusta, on s'han de posar en contacte, s'ha 

de procurar que siguin una mica extensos. 

Les maneres o formes d'empelt també cal 

tenir-les en compte segons les menes d'ar

bres que s'empelten. 

Si són arbres de llavor, pomeres, pereres, 

codonyers, és preferible empeltar-los a 

tascó. 

Els empelts de borró o d'ullet convenen a 

totes les altres menes, com ametllers, pres

seguers, pruneres, albercoquers, etc. 

Empelt a tascó.-Aquest empelt es fa igual 

com en la vinya. S'escolleixen els eixarts 

d'arbres sans i vigorosos i que siguin molt 

productius i donguin fruits de bona qualitat. 

Es poden collir o separar els troncs dels quals 

hom en vol treure els eixarts durant l'hi

vern i guardar-los en llocs frescos, cobrint

los amb sorra. També es poden colgar al 

peu d'una paret que miri al nord. 

Els empelts han de procedir de _ fusta de 

l'any, per poc que es :pugui. Els peus que 

Rccmpdta nt a tascó un presseguer ja crescut 

s'han d'empeltar no han de tenir més de 4 a 

6 centímetres de diàmetre. 

L'emp~lt s'efectua en començar Ja prima

vera i quan ban passat els perills de les gla

çades. Si s'opera molt aviat, la soldadura es 

fa poc a poc i els eixarts podrien assecar-se. 

Operant massa tard, els eixarts poden que

dar ofegats per un excés de saba del peu. 

És molt oportú fer aquests empelts quan 

els arbres comencen a borronar. 

S'escapça el peu i es fa una incisió en el 

tronc, de cinc a sis centímetres. L'eixart ba de 

portar tres o quatre borrons i s'escapça d'un 

extrem, de manera que quedi aprimat com la 

punta d'un clarinet, fent que una part d'es

corça quedi a l'exterior i es posi en contac

te amb l'escorça del peu. 

Es procura que un dels borrons quedi ben 

a prop de la part de l'escorça de l'eixart que 

s'ajunta amb el peu. Es procedeix de segui-
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da a lligar l'empelt amb ràfia, i es cobreix 

amb màstic, tapant bé els teixits que queden 

al descobert. Els peus, després d'empeltats, 

treuen brots per tots els costats. 

o convé suprimir-los de seguida, puix ela

boren Ja saba que ha de fer la soldadura. 

Quan l'empeltada queda assegurada, van 

eliminant-se de mica en mica els rebrots, 

per tal que l'empelt vagi prenent vigor. 

Empelt d'ullet.-Aquest empelt es redueix 

a prendre per eixart un fragment d'escorça 

que porti un borró. Els peus ban d'estar amb 

saba, ja que és el moment que amb més faci

litat es desprenen les escorces. 

Aquesta mena d'empelts s'efectuen: 

Primer. A la pujada de la saba, a l'abril i 

maig. 
Segon. Quan declin~ la saba, o sigui de 

mitjans dejuliol a setembre. 

Quan s'opera en aque:.ta darrera tempo

rada, solen designar-se amb l'expressió d'em

pelt d'ullet adormit, puix si la soldadura es 

realitza a la tardor, l'ullet o borró no es des

enrotlla fins la vinent primavera. 

Els peus que s'empelten a ullet han d'és

ser joves i tendres, ja que són els que tenen 

l'escorça poc espessa. Si els peus tenen poca 

força, els empelts se solden amb dificultat. 

Els eixarts s'han de treure de branques 
-

ben apostades i que siguin de l'any. 

A l'escorça del peu se l'hi dóna una talla

da en forma de T, i amb l'espàtula del gani

vet d'empeltar s'aixequen les escorces o si

guin els llavis del tall, introduint l'eixart amb 

l'ullet sota l'escorça i s'ha de procurar.que t~

pi l'eixart i quedi solament descobert el bor

ró d'aquest. Es lliga la fPrida començant per 

damunt de l'eixart, o sigui allí on el tall que

da obert. El peu empeltat, quan comenci la 

brotada de l'eixart, s'escapsa. 

Les pereres i pomeres joves també poden 

ésser empeltades a ullet. I s i fallen aquestes 

empeltades, queda el recurs de reempeltar

les a tascó la primavera següent. 

Els peus no s'han d'escapçar fins a la pri

mavera i quan s'està segur que els eixarts són 

vius, en bon estat i en condicions de desenvo

lupar-se sense dificultats. 
ISIDRE ROGENT 
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nova en quant sigui possible, treient la gasta
da, sense fer malbé les arrels ni el pa de terra. 

El conreu de rosers en test Al segon any d'ésser plantat, cal arren
car-lo del tot del test i, una volta podat i 
les arrels quelcom tallades, es tornarà a 
plantar de nou, però posant-hi tota la ter
ra nova, preparada en la forma que ja 
hem dit. 

A molts admiradors de les roses els man
ca el jardí o tros de terra per a tenir el seu 

roserar, i es veuen precisats a proporcionar
se'l per mitjà de testos o bótes. No obstant, al 
bon aficionat li és summament fàcil de tenir 
bons exemplars de rosers a l'eixida de casa, 
a la barana del safareig, al balcó o al terrat, 
sempre, però, que els toqui l'aire i el sol. 

En arribar el temps de les fortes calors, o 
sigui els mesos de juliol i agost, cal preser
var-les, que el sol no toqui massa al test, 

gun adob dels molts que ja es venen prepa
rats per a aquest objecte, o pot emprar-se 
també la colomassa dissolta amb aigua, es
sent aquest un dels millors adobs; cal tenir 
present, però, que el ro~er en test vol ésser 
adobat lleugerament, però sovint. 

Si pot ésser, cal sulfatar-los en començar 
la vegetació, ensofrar-los per a prevenir l'oí
dium i, si s'hi posessin pugons, ruixar-los 
amb algun insecticida. 

Al primer any d'ésser plantats els rosers, 

L'Associació dels Amics de les Roses, en 
les exposicions que anualment celebra a pri
mers de maig en els jardins del Palau de Pe
dralbes, concedeix un premi al millor lot de 
rosers conreats en test, per tal de recompen
sar aquesta bella forma de fer lluir la regi
na de les flors . 

C. CAMPRUBÍ I NADAL 
I 

perquè s'escalfa i crema les arrels i el roser . cal-a l'hivern- podar· los i posar-hi terra (Del llibre Roses). 
sofreix; per a evita~ això, cal posar-los a 
l'ombra o bé tapar els testos amb el que mi-
1lor es tingui a mà. 

El millor temps per a plantar-los és du-. 
rant els mesos de desembre i gener. La ter
ra en què s'han de plantar, és preferible que 
sigui preparada un quant temps abans, bar
rejant-se dues parts de terra argilosa-saulo
nenca -si és possible, que ja hagi estat tre
ballada-i una part de fems de caYall que ja 
hagin fermentat. 

Una de les coses en la qual s'ha de tenir mol· 
ta cura, és la d'escollir les varietats que s'ha
gin de plantar en test, ja que n'hi ha que per 
a ésser plantades a plena terra donen un 
bon resultat i, en canvi, en test, són d'una 
vegetació molt feble. Cal escollir sempre 
les varietats de més vigor i rusticitat, a més 
de donar una bona rosa i ésser molt florído· 
res. Cal destacar, entre altres, com a més 
indicades per al conreu de rosers en test, en 
forma d'arbust, les varietats Red Radzance, 
Mme. Butterfly, Mme. jutes Boucher, Pe
dralbes, Frau Karl Druschki, Duquesa de 
Peñaranda, Vilta de Paris, Roselàndia, 
Paz Vil'a, Margaret Mac. Gredy, bis Patri
cia Creen, Felicity, Golden Ophelia, Clove.· 
tly, Editor Mac . .Farland, Laurend <..:arle i 

Souvenir de Mme. Boullet. De les varietats 
enfiladores, cal remarcar també, entre al
tres, el Cl. Ophelia, Souvenir de Claudius 
Denoyel, Mme. Gregoire Staechelin, Paul 
Scarlet Climber, Cl. Mrs. Aaron Ward, Cl. 
Rosa Maria i Cl. Mme. Edouard Herriot. 

Les varietats enfiladores, com és de supo
sar, tenen més creixença que les de forma 
d'arbust; per aquest motiu, doncs, necessiten 
el test més gran. 

No poden donar-se detalls fixos referent a 
la fonna com s'ban de regar, no obstant, cal 
fer constar que cal regar-los bastant so· 
vint, evitant tot excés d'humitat. 

És molt convenient adobar els rosers con· 
reats en test durant tota llur creixença, 
per tal de poder tenir formoses roses i un 
bdl rost'r, Pe¡; adobar-los, pot fer-se amb al-

La destrucció de la cuscuta 
Dels diferents procediments que poden 

ésser emprats per a destruir Ja cuscuta dels 
alfalsars i dels demés prats, assenyalarem 
els principals i de més eflcàcia. 

Elfoc.-Quan la primefa sega d'un alfal
sar s'ac~ba de fer, abans de treure el farrat
ge, s'assenyalen amb una canya o bastonet 
els indrets en els quals s'hi comprova l'exis
tència de cuscuta i així que el farratge ba 
estat tret, s'estenen sobre les taques de cus
cuta fulles seques, palles o bolls, que formin 
una capa de 15 ó 20 centímetres d'espessor i 
es fan encendre; d'aquesta manera la cus· 

, cuta queda completament destruïda i l'al 
fa\sar rebrota perfectament sen.se l'herba 
parasitària. 

Acid sulfúric.- També s'aconsegueixen 
bons resultats per a destruir la cuscuta mit
jançant l'aplicació d'àcid sulfúric amil sol u· 
cions del 8 per 100 en volum, polvoritzant 
els rotllos atacats. 

L'alfals mullat amb el líquid, queda blanc, 
però els ulls del coll de les arrels una mica 
enfonsats a la terra, no queden rostits. Als 
quinze dies l'alfals torna a rebrotar sense 
que hi creixi la cuscuta. 

Amb tot, convé tenir en compte que el re
sultat no sol reeixir completament, puix cal 
em papar bé tots els filaments del paràsit i si 
això no s'aconsegueix, tornen a sortir noves 
taques de cuscuta. Per a extingir-les del tot 
cal segar uns 50 centfrnetres de circumfe
rència al voltant de les taques i recollir amb 
un drap mullat l'herba segada i aplicar de 
nou la solució d'àcid sulfúric al 8 per 100. 

Adobs desherbants.-S'ba donat a conèi· 
xer un altre procediment, segons el qualla 
destrucció de la cuscuta és segura. 

Es fa una barreja amb dues parts de silvi-

zat. Aquesta barreja ha d'ésser en pols molt 
fina i cal aplicar-la a la matinada quan enca
ra les plantes són mullades per la rosada i 
encara és preferible quan hi ha gelada. 

També pot emprar-se sulfat d'amoníac sol 
o bé barrejat amb els productes esmentats 
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anteriorment i en substitució de la cianami· 
da, però e.n tal cas el sulfat ba d'ésser com
pletament sec. 

Quines quantitats d'aquests productes cal 
emprar per cada metre quadrat? Ens refe
rim al tractament d'èxtensions limitades. 
Els assaigs han deixat provat que amb 150 
grams per metre quadrat s'obté la destruc
ció de la cuscuta si el repartiment és ben 
uniforme, el qual per aconseguir-bo hom re· 
comana valer-se d'una ensofradora amb 
manxa. 

En el cas de tractar se de taques reduïdes 
de cus.cuta, pot operar-se corn -anem a expo· 
sar. 

Delimitar l'extensió de les taques, recollir 
amb tota cura tota la vegetació d'aquestes i 
treure-la del camp, procurant que no se'n des· 
prengui, mentre es separen els filaments de 
la cuscuta i destruir los amb el foc. Tractant 
les taques amb solucions d'àcid sulfúric, la 
destrucció del paràsit és de més bon fer. 

Els nostres pagesos tenen el costum de 
tractar els alfalsars atacats per la serpeta, 
la mala herba o cuscuta -doncs amb aquests 
noms és coneguda- amb solucions concen· 
trades de sulfat de ferro, regant damunt els 
llocs atacats i al seu entorn. Sol donar bons 
resultats. 

Siguin uns o altres els pro.cediments que 
s'adoptin, el que interessa és aplicar-los de 
seguid.a que es comprova l'existència de 
cuscuta en els alfalsars o en els herbeis d'al· 

nira mòlta i una part de cianamida en pols i tres farratgeres. 
oliada i un altra part de fosfat ben polvorit- ]. MONTAGUt 
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• la ramadt•ria a Menorca I 

I 
Per la seva història i pel seu estat actual, 

Menorca és una illa eminentment agrícola. 
Des d'aquest punt de vista es divideix en 

tres zones: la de Tramuntana (del Nord); la 
Mitjania (central) i la de Mitjorn (del Sud). 

La de .J1.itjania és anomenada a Mercadal 
Mitjorn gran i h1zdurrioL'i i a Ferreries Mit

jornet. 
La de Tramuntana pren distints noms 

també segons el terme aFqual pertany: en el 
de Mahó se'n diu Favaritx; en el d'Alayor, 
Ses graves; en el de Mercadal, Es Martinell 
i en el de Ciutadella, Sa vall. 

La divisio de la terra menorquina en un 
gran nombre de llocs, estàncies, campets, 
hortals, vin_ves, sínies i vergers.é¡;, sens dub

te, la base fonamental de la riquesa i relatiu 
benestar de què gaudeix Pilla. 

Totes aquestes finques, grans i petites, es 

troben subdividides a l'ensems per parets 
en sec, form.ant espais tancats, els q~aJs co
muniquen entre si per medi de portells. 
Aquests portells, en determinades èpoques, 
o bé es tanquen amb unes barreres giratò

ries de travessos horitzontals o bé am.b pe
dreny; en aquest cas no hi falten prop d'ells 
saltadors, lloses empotrades a cada banda 
de paret, que fan l'ofici d'escala. 

Aquestes porcions de terra limitades per 
parets es diuen tanques, nom que o bé pro 

vé del seu ofici de tancar o bé va ésser im· 
portat de Sardenya on tenen la mateixa pa
raula per a designar les extensions de ter
renys destinats a pastura. (I) 

Una tanca regular sol tenir una extensió 
de dues hectàrees més o menys; quan és pe
tita (algunes no arriben a mitja hectàrea) s'en 
diu pleta. Quan la tanca consisteix en una 
faixa de terra de longitud desproporcionada 

a la seva amplària i es troba limitada per un 

obstacle natural, torrent, muntanya, etc., 
pren el nom especial de vela o veleta, se
gons sigui Ja seva magnitud. 

Cada tanca sol tenir el seu nom propi, 
nom que se li ha donat segons les particula
ritats més remarcables, així per exemple: 
s'ull de sol, na bony, s'enna, na vermella, 
sa coma, na rodona, ua quadrada, 11a rotja, 
na closca, sa comerma de sa garita, de ses fi
gueres, de sa coveta, etc., etc., però quan la 
tanca prové d'una compra recent pren el 
nom del seu antic propietari, camps d'en Jo
ver (p. e.) 

Aquest sistema de construir parets ja ve 

(1) • ~a~ca: no me che prendono in Sardegna lc vaste es
t~nsiom d1 terra tenutc a pascolo• • Un'avventura di Cac
c:a•, Novella publicada en li S~colo XX - Maggio 1908, 
pag. 372. 

de molt antic. La necessitat de netejar de 
còdols els terrenys destinats a sembradura 
va dur per conseqüència el coHocar-los orde
nadament, primer al voltant de la finca per 
determinar els seus límits, després dins ella 
per dividir-la en parts i més tard, voltant els 
arbres per defensar-los de les bèsties. 

Ja, el3 d'abri~ del 1356, Pere IV d'Aragó 
expedia des de Barcelona un decret sobre 
que cassadors ne a peu ne de cavall puxen 
ne gosin entrar per cassar en possessim1s 
d'alt-re qui sien closes de parets ne je1' pas• 
satge e que ht' s ien entesos cauallers, e perso
na s militars, e assò sots pena de deu sols per 
cascuna vegada quel contrari faran. <2> 

L'extensió d'una finca es calcula al país 
pel nombre de quarteres (3) de blat que es 
pot sembrar en ella sense tenir en compte 
per a res els boscos i boscorrons que creixen 
en les mateixes, que en algunes ocupen una 
part molt més extensa que Ja conreable. I 

així es diu per a determinar l'extensió d'una 
finca _que té tantes quarteres de sembradura. 

Aquesta manera de mesurar la terra no 
pot ésser més arbitrària, ja que una quartera 
de gra escampat no ocupa sempre el mateix 
espai; depèn del qui l'escampa. S'ha volgut 
relacionar l'extensió deduïda de la sembra
dura amb Ja matemàtica de l'hectàrea i des
prés de molts càlculs sembla que una quar
tera i mitja de sembradura correspon apro
ximadament a una hectàrea de terreny. 

Per excepció l'extensió de les terres de re
gadiu es calcula per les barcelles de llavor 

de canyum que es pot sembrar en elles. I 
aquí hem de fer constar que una barcella de 

llavor de canyum, o siguin 6 almuts, corres
pon a 5 almuts de blat. 

* * * 
Fora dels hortals i de les vinyes que solen 

distingir se pel nom de llur propietari, totes 
les altres finques tenen nom propi. 

Aquests es poden classificar en quatre 
grups ben determinats: 

Primer.- oms procedents de la domina
ció muslímica caracteritzats gairebé tots per 
la paraula Beni o· Bim' (fill o successor) i el 
nom de la família: Bini-Said, Bini-Fabini, 
Biní Sicar, Biui-Adris C4> etc. i altres porten 
la paraula Cudia (turó): Cudia Blanca, Cu
dia Cremada, etc.; altres la de Lluc (esta
ció agrícola?): Lluc-Massanes, Lluc-A ix, etc.; 
altres la de Tur (mina): Tu1 Maden, Tur 

(2 •Llibre de Priv!le~s i Cartes Reials de la Unive>:sltat 
de .Mahó•. Lletre B, fo!Js 18 i 19 (Arxiu de la Municipalitat 
de Mahó). . 

(3. Una qum•lera de 6 barcelles o 36 almuts. Una quarte· 
ra c.¡uíval a 721itres molt aproximats. 

(4. ~!olts d'aquests noms !!SrraYns es troboo també en el 
Rlf designant algunes de les seves Kàbiles. 
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Aixa, etc.; altres per fi que recorden noms 
àrabs: Musuptà, Aljendar (Aljandac), etc. 

Segon.-Noms imposats en el repartiment 
de la terra després de la conquesta de Me

norca per Alfons III. Aquests es distingei
xen per llinatges catalans precedits de la 
partícula Son. Son sembla ésser corrupció 
de la-paraula sen, abreviatura de senyer, in
dicant propietat, senyoriu de tal, i tant és ai
xí que en nostres dies es diu encara d'una 
finca, ·en SÓ de fulano, en sò des nostro. 

Exemples: Son Triay, Son Quart, Son Cat
llar, etc. 

Tercer.-Noms de sants: Sant Agustí, 
Sant Tomàs, Sant Pere, Santjoan, etc. 

Quart.-Noms vulgars: Torre d'En Gal
mes, Es peu del To1'0, Ses pomeres, Sobre
vell (cerrupció de s'Alberg vell), la Munta
nya, Puig menor, Sa Sinia d'en Roba dones, 
Sa Sínia des Comissari, etc. etc. 

* * * 
Lloc és una porció de terra laborable amb 

la seva corresponent marina (boscos i bos
querrons) en la qual el pagès, encarregat 

d'explotar-lo, la seva família i els missatges 
tenen en ell l'habitació; ses cases. Aprop d'e
lles es troben el (om, els buers amb el pa
ller, l'estable, els corrals, l'aprés, l'era, el 

pou, la cisterna o l'aljub. 
Les cases que es troben en Ja campinya 

menorquina, blanques com la neu, són 
model de netedat i compostura. La pagesa 
de Menorca és tan feinera i endressada, que 
tant per l'aspecte exterior com interior de ca
sa.seva, sembla que l'hagi disposada per a 
rebre foras.ters. En quasi totes les cases de 

lloc els pagesos habiten. la planta baixa i els 
porxos queden destinats a graner i dipòsit 
de provisions. En algunes cases tenen habi

tacions especials per als propietaris. 
Regularment, l'extensió dels llocs encla

vats en la Mitjania i en el Mít:forn correspo· 
nents als termes de Mahó, :;,ant Lluís, Vila
Carles i Alayor solen osciHar entre 35 i 40 
quarteres de sembradura i les corresponents 
als de Mercadal, Ferreries i Ciutadella en
tre 60 i 65. Referent als de Tramuntana són 
molt més grans; unes 60 quarteres els dels 
termes de Mahó, Sant Llufs, Vila-Carles i 

Alayor; unes 75 els dels termes de Mercadal 
i Ferreries i unes lLO els de Ciutadella. 

La diferència d'extensió que s'observa en
tre els llocs de les diferents s ones, obeeix: 
primer, a existir en Ja Mitjania i Mi/jorn 
més nuclis de població; segon, en haver con 
verLit en aquests termes els boscos en terres 
de conreu i tercer, per ésser en ells la terra 
més fèrtil i com a conseqtiència permetre un 

cultiu més intensiu. 
Alguns llocs, si bé molts pocs, àrriben i 

sobrepugen a 300 quarteres de sembra

dura. 
F. HER~À DEZ 1 SA~S 
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La manera com ha d'ésser conduïda la 
selecció, en la raça de Gallines Catala

nes del Prat 
I 

Alguns lectors d'AGRICULTURA 1 RAMADE
RIA deuen recordar tres articles que a l'any 
1932 vàrem escriure per aquesta revista so · 
bre la raça Prat, els quals foren publicats en 
els números 1, 2 i 3 de l'esmentat any. Và
rem prometre completar-los amb un altre, 
diétant regles per a millorar o perfeccionar 
la raça i un excés de treball ens impedí com
plir aleshores el nostre oferiment. 

Comptant amb el perdó dels ja antics lec
tors d'aquesta publicació, ens disposem ara 
a complir la nostra promesa, agraint a la 
Direcció d'AGRICULTURA I RAMADERIA l'ha
ver-nos recordat el deute que teníem · 
envers els seus lectors. 

Totes les races de gallines actualment 
explotades pels avicultors pertanyen al 
grup anomenat de producte perquè són 
molt ponedores, per la gran quantitat i 
bona qualitat de llurs carns o per amb
dues coses alhora. 

D'aquestes races, unes són de poc vo
lum, lleugeres, com en avicultura se les 
anomena, altres són de volum mitjà o mig 
pesades i altres pesades, si bé aquestes úl
times són emprades prefer~ntment per a 
encreuaments milloradors i no per a és
ser explotades per llurs ous o per la carn. 

La raça Catalana del Prat, la descripció 
de la qual férem en els esmentats articles, 
pertany a la classe intermèdia entre les 
lleugeres (Leghorn, Castellana, etc.) i les 
pesades (Coxinxina, Brahma i Langshan). 

Encara que de talla més petita, les Prat 
poden i han de figurar entre les races de 
creació vuitcentista, que, com les Orpington, 

- les Rhode Island, les Plymouth Rock, les 
Wyandottes, les Paraiso i altres tan conegu
des ja a Espanya, podent-les potser parango· 
nar amb millor encert amb les races france
ses de la Bresse, Faverolles, Gascones, Caus
sades i Gatineses, per la blancor i la finor 
de llurs carns, de qualitat molt superior a 
les que hem esmentat abans com a mig pe
sades, llevat de l'Orpington i la Paraiso que 
llurs carns són iguals en blancor i finor. 

Igualment que les races del grup interme
di, les gallines Catalanes del Prat són de do
ble utilitaf, ja que a més d'ésser bones pone
dores, també produeixen polleria de bon pes 
i superior qualitat, però interessa seleccio
nar-les per a fer-les més productives en amb
dós conceptes, 

Hom diu, i no es pot negar, que, en gene· 
ral, les Leghorn, les Castellanes,. les Rhode 
Island i altrès races ja ~olt generalitzades 
al nostre país, són més ponedores que les 
Prat i això en realitat no és cert. El que pas
sa és que, per efecte del molt que aquelles 
(sobretot les Leghorn i les Rhode Island) 
s'ban vingut seleccionant des de fa ja més 
de trenta anys, sobre 100 gallines se'n tro
ben de 50 a 60 que ponen més de 150 ous en 
llur primer any de posta, mentre que en les 
Prat, en igual nombre, tot just si són 20 ó 25 
les que assoleixin aquesta posta, però com 
que ja són molts els avicultors espanyols 

Apreciacions de les aptituds ponedores d'una gallina per l'am
plitud abdominel, segons el mètode de ValterHogan. - B, Pun

ta de l'estèrnum.- L L, Ossos isquions. ·I, Ales deia pelvis 

que seleccionen seriosament, hi ha galliners 
en els quals les Prat ofereixen també per
centatges d'exceHents ponedores en un 50 ó 
un 60 per cent. 

Com cal procedir per tal d'aconseguir-ho? 
Vegem-ho: 

En primer lloc cal divulgar tot el possible 
el fet que la fecunditat en les gallines, igual 
que la producció lletera de les vaques, 
depenen d'un gene o factor hereditari i que 
aquest factor, si bé és peculiar en certes ra
ces, en elles hi ha famt1ies i en les famílies 
hi ba individus en els quals actua més o 
menys intensament, La base principal està 
en el descobriment dels individus en els 
quals el factor fecunditat es mostri més ac
tiu i amb ells constituir famílies o línies 
de grans ponedores. 

Aquest factor es manifesta en les activi
tats de l'ovari, glàndula secretora de vitelus 
o rovell de l'ou de la qual van prenent els 
òvuls a mesura que van madurant, i com que 
aquesta activita.t és hereditària, d'ací ve que, 

eliminant de la reproducció totes aquelles 
gallines de posta escassa i llurs fills, així es 
pot anar depurant el galliner quedant sola
ment els galls i les gallines capaces de pro
duir una descendència ponedora. 

Si de deu gallines n'hi ha dues de bones i 
vuit de mitjanes o dolentes i només es fan 
covar els ous de les dues bones, és molt pos
sible que a l'any següent es tinguin ja vuit 
gallines bones i dues de dolentes o potser 
totes bones i com que és cosa fàcil d'aconse
guir, el qui no ho aconsegueix és perquè no 
vol tenir el treball d'atendre aquestes coses. 

En la raça Prat apareixen correntment ga
llines ponedores de 200, de 250 i àdhuc de 280 
ous i no és cap cosa extraordinària que algu
na n'arribi a pondre 300, com en aqueixes 
gallines Leghorn, Rhode Island i Wyandot· 
te de renom _mundial. Les gallines de 150 ja 
hem dit que en galliners no seleccionats es 
poden descobrir fàcilment en percentatges 
de 25 i de 30 per cent. Després, la base de la 
selecció de· fa nostra raça de galliñes del 

Prat, està, com hem dit, en no guardar 
descendència de les dolentes, és a dir, en 
no donar a incubar ous de gallines que 
no hagin donat, almenys 150 ous en llur 
primer any de posta o sigui en els dotze 
mesos següents a la posta del primer ou. 

Hi ha de concórrer la condició de què 
aquestes gallines siguin fecundades per 
galls que siguin fills de gallines d'aques· 
ta categoria i millor encara, si ~n la pos· 

ta de llurs fills s'ha pogut comprovar que 
són vehicles portadors del factor de la 
gran fecunditat de les mares dels galls. 
De no ésser així, la fecunditat de la galli· 
na minva per la influència de la poca fe· 
cunditat de la mare del gall. Hi ha en ai· 
xò herència bilateral, · però amb tendèn· 

èia a ésser preponderant en el gall. 
És inútil dir que no hi pot haver selecció 

en el sentit de la posta si no es porta un re
gistre o 'compte dels ous que la polla pongui 
en llur primer any de posta. Com que per ai· 
xò cal dotar el galliner de nierons registra· 
dors (que es troben en totes les tendes d'ar· 
ticles d'avicultura), el seu ús s'imposa. 

Marcant les gallines amb una anella nu· 
merada o amb una plaqueta penjada en una 
ala i registrant escrupolosament la posta ca· 
da dia, des del primer any que es practiqui 
la selecció, qualsevol pot saber quines galli
nes són les que poden passar a la categoria 
de reproductores. En aquell moment la ga· 
lli na ve a tenir 18 mesos, perquè si no comen· 
çà a pondre fins els cinc o sis mesos, amb els 
dotze de-produir ous, arriba a aquesta edat, 
que és la millor. Els galls de menys d'un 
any no han d'ésser mai emprats per a la re· 
producció j si no es té en compte això, esde· 
vé que les cries resulten dèbils i encara que 
són portadores d'un bon. factor de la fecun· 



ditat, per llur debili_tat no pot manifestar

se'ls-hi. 
Doncs, bé; hom dirà, i si no es pot portar el 

registre de la posta, no hi ha un altre medi 
de practicar la selecció? 

Sí, hi és, encara que mai no és tan eficaç. 
El procediment té per base el fet que la po
lla arribi a la seva maduresa sexual, és a dir, 
que comenci a pondre ous a l'edat que és 
normal que els pongui en la raça a la qual 

pertanyi. 
En la raça Catalana del Prat això succeeix 

entre els cinc o sis mesos. Les polles prima
verals (de març, abril o maig) que el setem
bre, octubre o novembre no hagin post cap 

ou, han d'ésser ja titllades de poc ponedores. 
Les de cries primerenques (gener o f~brer) 
que no hagin post cap ou el juliol o agost, 
entren també a la categoria de dolentes o 
dubtoses. 

Com que el factor fecunditat ert à en relació 
directa amb la normalitat en l'arribada a la 

maduresa sexual, el començament d'una 
posta pot, doncs, constituir una guia per 
aquells que no practiquin el registre de la 
posta tot l'any. 

Avancem l'estudi d'aquesta matèria l pro

funditzem en ella. Descobertes les que a 

priorz puguin ésser assenyalades com a pro

bables bones ponedores, caldrà distingir en
tre elles, ja que unes superaran les altres i 
per això quan no es po~ta registre, fins la 
persona menys il:lustrada i menys curosa té 
manera de distingir-les . Si a les polles pri
maverals que comencen a pondre a l'octu
bre se'ls posa a la pota una anella o una cin
ta vermella, a les que comencin a pondre i a 
les que segueixin ponent el novembre una 
cinta o anella verda, i a les que s'estrenen 
o segueixen donant ous el desembre, .una 
cinta o anella groga, el mes de gener 
veurem polletes portant un, dos o tres se
nyals i amb aquests senyals sabrem moltes 
coses. 

El senyal roig, sol, ens dirà que comença
ren a pondre normalment, però que produí
ren algun ou i després deixaren de pondre. 
Els dos senyals roig i verd, ens diran que, a 
més d'haver començat a pondre al seu de
gut temps, seguiren ponent, i si sols porten 
el senyal verd, que anaren endarrerides 
d'un mes. Els tres senyals indicaran quines 
són les millors, per tal com mantingueren la 
posta els tres primers mesos de pondre, pe · 
rò les que només portin la marca groga in
dicaran que hi hagué un gran retard en llur 
arribada a la maduresa sexual. 

Amb les polles de cries primerenques 
aquesta prova es practica el juliol, agost i 
setembre, però en elles no s'hi palesa, corn 
en les primaverals, el facto¡ de la posta hi
vernal, que, si bé és en realitat el de llur ar
ribada a pondre en el període normal , és el 
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que més convé apreciar, perquè a l'hivern 
és quan els ous es venen més cars. 

Quan no s'ha portat el compte dels ous 
que ha post la gallina, es preconitza també 
una altra classe de selecció, la qual es prac
tica a l'estiu, quan les. gallines deixen de 
pondre, per efecte de la muda de les plomes. 

Consisteix en prendre les gallines a la mà 

Tres dits entre els ossos isquions 

i a apreciar l'amplitud de llur cavitat abdo
minal (ventre) donant-se com a bones aque
lles en les quals es puguin coHocar almenys 
tres dits d'home entre els dos ossos ísquions 
i almenys quatre dits, entre aquests i la pun
ta de l'estèrnum, i a més, que els ísquions es 

Quatre dits entre els isquions i la punta de 
la quilla dc l'estèrnum 

presentin al tacte fins i flexibles. El mètode 
no és molt segur, però com que es fonamen
ta en el fet que les gallines que han post 
molt solen presentar gran amplitud, i poca 
les d'escassa posta, a falta d'altra base hom 
pot recórrer a aquest medi de sele~ció. 

En la raça de gallines Catalanes del Prat 
el factor posta hivernal està ben comprovat. 
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Tots els nostres avicultors saben que el fred 

no els hi fa cap dany i que les polles que els 
hi toca donar el primer ou a l'octubre o co
mençaments d'hivern generalment complei
xen bé, però sempre n'hi ha d'endarrerides i 
cal descobrir-les per tal d'eliminar-les, això 
és, per a no conservar-ne llur descendència. 

Si bé és cert que en això de la posta de les 
gallines hi ha influències internes o externes, 
les quals poden determinar que ponguin 
més o menys, una volta descobertes les bo
nes es pot anar ja a la formació de línies, 
amb la seguretat de què llur descendència i 
la del bon gall que se'ls hi doni, pugui ésser 
bona, mentre que de les gallines dolentes, 
eucara que aquelles influències puguiu ha
ver estat tan favorables que produeixiu més 
ous dels que per llur factor genPlic requeria 
produir, llur descendència haurà d'ésser 
mitjana o dolenta, per tal com aquells fac
tors adquirits per l'individu, 110 passen a la 

seva fillada. 
En la moderna avicultura es donen com 

excel:lents aquelles gallines que en llur pri
mer any de posta donen de 240 a 280 ó més 
ous, si d'aquests n'han donat més de trenta 
en llurs tres primers mesos de posta. Es te
nen com a mitjanes o de segona classe, les 
que, produint de 150 a 210 ous en ponen al
guns, però no més de 30 en aquells tres 

mesos. Es tenen com a dolentes les que, no 
arribant a pondre'n ni 80, no en ponen cap a 
la tardor i a l'hivern (si són primaverals) o si, 
essent de cries primerenques, ponen el pri
mer ou amb retard , després d'arribar a l'e
dat en què la maduresa sexual s'ba de mani
festar en la raça a la qual pertanyen. 

No donant a incubar altres ous que els 
postos per gallines de primera o superiors, 
fecundats per galls fills de mare d'igual ca
tegoria, és com s'aconsegueix millorar una 
raça referent a la llur posta. Si això es fa 
amb la nostra raça del Prat, en pocs anys 

es tocaran profitosament els resultats. 
Encara hi ha més i és, una super-selecció 

a base d'escollir les gallines que ponen l'ou 
més gros, les que ban post les sèries d'ous 
amb el ritme més fixe i amb curts intervals 
de descans, i les que mostraren major perse
verança, mantenint mé · regularment la pos
ta durant tot l'any. En les Catalanes del 
Prat convé que es doni preferència a les que, 
en igualtat de mèrits, facin els ous més aco
lorits, perquè ja és sabut que al mercat a Ca

talunya són preferits els ous de color. 
Tot això és el que cal tenir en compte si 

es vol conduir la nostra raça del Prat al mi
llorament de la posta. Recomanem als nos
tres avicultors professionals i en general a 
tots aquells que en pobles o en masies tin
guin gallines, que no ho oblidin i que s'aten

guin a aquestes normes. 
Referent al millorament de la nostra raça 
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per la seva producció en volateria de consum 

i en e l que per toca a l perfeccionament del 
seu tipus i a la purificació de les seves ca 
racterís tiques, hi ha molt a escriure i queda 
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per un altre article, e l qual serà publicat de 
seguida . 

SALVADOR CASTELLÓ 
Director de l'Escol¡i d'Avicultura 

d'A renys de Mar 

pujant, fa que cada dia es fangui menys; i 
d'altra part, per què suportar tants inconve. 

nients si les arades modernes fan tan bé 

l'arrencada? 

................................................................................ ··················j····················· ... 
D'ací ve l'avantatge de tenir bous; per la 

maquinària agrícola, sobretot per les ara· 
des de desfonar o les estripadores, no és pos· 

sible prescindir·ne. 

···················· ................................. , ..................................................................... . 

La utilització dels bous Hi ha molts exemples pràctics que confir· 
men això que diem i com que qui bo prova 
bo toca pràcticament, s'ha iniciat d'un quant 
temps ençà una tendència decidida a tornar 

a l'ús del bou. 

Antigamen t e ren no poques les cases, es· 
pecialment les una mica grans, que no tin· 
g uessin una pa rella de bous; en temps més 
propers alg unes han deixat de fer-ho, pe r 
què? 

Evidentment és una equivocació; si els 
bous eren recomanables per la sola circums· 
tància de què fan feina de gros esforç, es 
sent molt menys costosos de mantenir que 
altres animals, avui que tan extraordinari 
profit es treu de les arades modernes i de la 

maquinària ag rícola, e ls bous són gairebé 
una necessitat ~er a les cases de pagès. 

N'hi ha prou en consignar molt resumida

ment alg unes consideracions per a convèn 
cer-nos. 

En primer lloc, sabut és de tothom que el 
bou és bon tros més econòmic de mantenir 
que l'animal de peu rodó. 

Comptat, tant a l'estiu com a l'hivern , el 
que costa la manutenció d'un i altre, la dife
rència és extraordinària; n'hi ha prou en re
cordar que al bou no se li acostuma donar 
gra en cap temps de l'any. 

Per contrast, el bou es rendeix i s'atropella 
menys per la continuïtat de feines que l'ani
mal de peu rodó; aquest és sens dubte, ani· 
mal de major estrebada, però l'aparent Ien· 
titud del bou li dóaa força per a resistir 
molt més quantitativament. 

En el que fa referència al capítol interes
santíssim dels fems, és cert que la buina no 
és tan forta com el fem d'estable; però qual

sevol pot comprovar que aquesta disminu

ció en la qualitat ve sobradament compen
sada per l'augment de quantitat. 

El bou, a més, és sense comparació 
més barat de guarniments, i sobretot, quan 
ve el moment de no poder-lo utilitzar més, 
en lloc d'haver-lo de llençar, · com s'ha de 
fer, o poc menys, amb l'animal de peu rodó, 
val diners. Certament no s'ha d'anar amb la 
pretensió de fer-hi un negoci amb la venda, 
però el que sí ensenya la pràctica, és que, a 

menys de tenir una desgràcia, de les cent ve
gades que es ven el bou, quan ja ha fet la fei
na, si ba estat tractat com cal, les noranta pa· 
gaben bé el preu que costà de compra, i de 

vegades, encara Yal pocs o molts diners més. 
Aquests són els avantatges que la bèstia 

té en si mateixa. 
Quant a la feina que fa, encara és més 

evident la superioritat; i en això caldria que 

els nostres pagesos s'hi fi xessin molt, per
què té upa importància cabdal per a l'agri · 
cultura. 

Està demostrat de manera irrebatible que 
el secret del bon conreu. més i tot que l'a
dobar bé, és l'arrencar bé; arrencar pro
fund a temps, hi ha ·vegades que salva l'es

plet, i sobretot al secà, l'arrencar profund 
permet sembrar terres pobres i fa possible 
el conreu de plantes que d'altra manera no 
viurien; el secret per exemple, de la finor i 
superioritat dels cànems italians gairebé 
tots fets en secà, és d'arrencar profund; tot 
pagès que sà piga el que té entre mans, sap 
la importància que té arrencar bé, per això no 
cal insistir-hi; i amb què es pot arrencar pro

fund d'una manera econòmica, millor que 

amb bous? 
Aquesta és, precisament, Ja raó més po· 

de rosa que fa aconsellar la utilització del bou. 
Fins ara l'arrencada es feia fangant; la 

fanga, ben utilitzada, certa ment és una eina 
profitosíssima, però cal fixar se en els incon
venients que té avui; per a fangar com cal 
es necessita molta gent i gent de conscièn
cia; en poques feines pot fer se com amb la 
fangada un engany a l'amo, i beus ací que 
la manca de braços i que els jornals van 

Gairebé tot el desfonament de les terres 
replantades de vinya americana, es féu amb 
bous, i sense anar més lluny, a la mateixa 

Plana de Vic, per cada parella que hi havia 

fa pocs anys, ara n'hi ha deu. 
L'arrencada mateixa de les patates es fa 

amb b0us; amb la mateixa arada de desfo· 
nar s'hi fa una esplèndida arrencadora, can· 

viant dues o tres peces; els que bo han pro
vat asseguren que arrenquen la patata més 
seguit i deixant ·ne moltes menys de colgades. 
Aquesta arrencada de patates té a més l'a· 
vantatge que pot fer-se, i fins va millor amb 
la terra poc o molt seca, que no amb molta 
saó, amb la particularitat que queda la feina 
mig feta per a 'Sembrar, perquè· s'aprofita 

tota l'arrencada. 
En resum, la utilització del bou és un pro· 

blema de cabdal interès per a l'agricultor, 
el qual s'ha de fixar molt en què pot treure'n 

avantatges molt diffcils de suplir amb al· 

tres forces, i sobretot , que és molt difícil 
que e:; posi a l'altura deguda per a treballar 
amb avantatge les terres, si no es val d'una 

parella. 

.................................................................................................................. ; ......... . . ................................... ················ ................. ,. ...................................... ················ 

El cotonet de les pomeres 
Les pomeres es veuen sovint atacades pel 

pugó llanós o coto.net, el qual arriba a fer-les 
estèrils i fins a matar-les. El Servei Agronò
mic de la nostra província tingué l'encert de 
distribuir entre els arboricultors l'insecte 
que acaba amb el susdit pugó, l'aphelinus 
mali, molt utilitzat d'uns anys ençà a Bèlgi
ca, França i altres països per a posar a co· 
bert del porfidiós pugó les plantacions d'a
quell fruiter. 

Tenim a la vista una comunicació de l'en
ginyer agrònom de Xile. senyor Valdivià 
Urbina, la qual dóna compte dels bons resul
tats obtinguts en una reg ió d'aquell país 
americà amb l'aphelinus mali, de la qual 
extraiem el següent: 

•L'increment d'aquestes plantacions posa 
clarament de manifest la necessitat de de
fensar-se de les malalties que ataquen aques· 

tes plantes (pomeres), puix entre elles el pu· 
gó cotonós hi feia estralls tan considerables 
que sovint es perdien completament les co· 
llites, el qual donava lloc a la desesperació 

dels productors. 
Foren inútils les repetides i variades fór· 

mules de pol voritzacions,efectuades diverses 
vegades; el pug-ó fou constantment l'obsta
cle més gran per a la prosperitat i desen rot· 
llament, tant dels vells com dels novells 

planters i el capital i els esforços dels agri
cultors sempre s'estimbaven en la lluita 

contra aquesta temuda plaga. 
Parlar de pomeres era també parlar de 

pugons; el paorós fantasma blanc va ésser, 
fins fa poc, la gran barrera perquè les plan· 
tacions de pomeres no s'estenguessin, roal· 
grat trobar a Xile clima i terra tan a pro· 

pòsit. 



Ara aquest fantasma ja ha desaparegut; 

ja no se'n sent parlar, i els agricultors no 
han de perdre el temps ni els diners per a 
insecticides. Un altre insecte, l'aphelinus 
malt~ ha posat fora de perill els productors, 

d'aquella temuda plaga. 
Aquest insecte ha fet el que no pogueren 

fer els homes amb polvoritzadors~ amb rui· 
xadors de gran potència, amb insecticides i 
molts diners. 

I amb tot, ningú no parla dels beneficis 
que ha proporcionat a l'agricultura aquest 
petitíssim i beneficiós insecte, ni el seu nom 
s'ha fet tan popular com ho fou el del pugó, 

que sols va ocasionar estralls i pèrdues. 
Sigui com sigui, és aquest el sistema 
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guerra d'uns insectes amb altres insectes. 
Tots els insectes tenen els seus enemics 

naturals que s'oposen a llur multiplicació 

i desenrotllament i són aquests els que es se· 

lecciouen en els laboratoris per a llançar

los a la guerra contra els paràsits de les plan· 
tes que l'home conrea i cuida, i que com l'a· 
phelinus arribaran a ésser els veritables sal
vadors de l'agricultura•. 

Haurien de cuidar els nostres pagesos que 
es propagués un insecte tan profitós per a la 
sanitat del fruiter esmentat, i si es confirma 
que s'ha trobat un altre insecte per a destruir 
la m?sca de la fmt'ta, la famosa ceratitt's ca· 
pitata, haurem d'admetre que està en camí 
d'encertar· ho l'agrònom xilè en dir que els 

trobat pels homes de ciència d'avui per conreus trobaran en determinats insectes 

a combatre les plagues del camp: la els seus més valuosos protectors. 

········································ .................................................................. ·-·· ················ ............................................................................................................................ 

EL QUE DIU .LA PREMSA 
La nostra gran agri

. cultura 
En el segon article sobre La vitalüat de 

ca:_atunya, féiem una lleugera al:lusió a la 
nostra gran agricultura . Aleshores, com ara, 

• algú creurà qne estem tocats de xovinisme i 
. I 

Sl menys no, que el nostre sentiment catala; 
nesc, amb tot el bon desig, ens desenfoca els 
termes i ens fa exagerar les coses. No res 
d'això. Senzillament, un propòsit que tots 
els que puguin llegir fins al final aquestes lí· 
nies ratifiquin els seus punts d'albir sobre la 
nostra terra i que la coneguin una mica més 
aquells que n'ignoren la seva importància 
agrícola. La nostra gran agricultura. 

Així. Amb totes les paraules, amb totes 
les lletres, sense rubor, amb tot l'orgull del 
que fa una afirmació indestructible. La nos
tra gran agricultur.a, que exporta arròs, 
ametlles, avellanes, vi, oli, fruita, verdures, 
patates i altres nombrosos productes. La 
nostra gran agricultura amb comarques 

com el Baix i l'Alt Empordà, com el Mares· 
me, com la Plana de Vic, com el Vallès, com 
el Pla del Llobregat, com el Penedès, el 
Camp de Tarragona, el Priorat, L'Urgell, el 
Baix Ebre ... i totes aquelles altres menys co
negudes i menys afavorides, els productes 
de les quals, però, són igualment estimats i 
honoren els nostres camperols. 

A l'estupidesa ambient de fora de Catalu
nya, que només ens sap parlar de teixits, 
cal dir-li sovint que de la mateixa manera 
que fem teixits perfectes podem ensenyar· 
los agricultura, conreus intensius i múltiples 
a molts d'ells que només coneixen el concep· 
te estepari del treball de la terra. 

No podem deixar de conèixer la nostra 

agricultura, · pb mer perquè és nostra; segon 
per fer· la veure tal com és als biliosos amics 
de Catalunya; finalment perquè el camp, l'a· 
gricultura, esdevé novament un dels pri· 
mers plans de la vida moderna dels pobles 
civilitzats i és la part que podríem dir·ne 
¡nés sensible de les noves formes d'estructu· 
ració econòmica i social en les directrius es· 
tatals d'avui. 

Catalunya, país generalment muntanyenc, 
no compta amb grans planes que permetin 
d'emprar a fons el maquinisme, l'utillatge 
agrícola; no dubteu, amb tot, que a partir 
del darrer terç del segle passat, el progrés 
ha estat constant. A Ja manca de nombroses 

grans planes pot oposar-se la magnífica dis· 
tribució de la terra, parcel:lada fins a l'infi· 
nit, i per això, encara, cuidada afi!b verita· 
ble amor pels nostres homes del camp. 

Dos cents mil (200.000) contribuents agrí· 
coles es reparteixen les terres de Catalunya. 
¿Ens fem ben bé càrrec del que això repre
senta? Dos cents mil contribuents només que 
per a 32.195 quilòmetres quadrats de terres 
de secà, de regadiu, de prats., de vinyes, oli· 
verars, castanyedes, suredes i pinars, bos
cos de totes menes i erms de les cimes i llits 
de torrents i rieres i rius. 

Més que les condicions del terreny -no 
massa s9brer d'aigties-, més que el magní· 
fic mercat natural que té amb Barcelona Ja 
nostra agricultura, són aquests 200.000 ho· 
mes, que consideren la terra com quelcom 
de substancial per a ells, que han pogut fer 
el miracle, fa anys, de tornar productius 
plans i muntanyes i llocs que semblaven 

inaccessibles. 
És per això que ha aconseguit la importàn

cia que té. Si l'Estat espanyol tingués ben 
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atesa l'estadística, sabríem més exactament 
les coses. Les estadístiques oficials són, ara 

com ara, quelcom que, per no usar altre mot 
o qualificatiu, direm que fan pena. Si és su· 

ficient una prova, heus-la ací. Segons esta· 
dístiques oficials, l'any 1932 l'exportació to· 
tal de carxofes, a Espanya, fou de 2.577.725 
pessetes. Les nostres dades són una mica 
distintes: el dit any 1932, l'exportació de car
xofa, només a cinc o sis pobles del Pla del 
Llobregat, importà 20.000.000 de pessetes. 

En fi, mentre no tinguem a mà altres es
tadístiques, ens servirem de les oficials, de 
les que surten de Madrid, totes del 19j2. Se· 
gons les dites estadístiques, la producció to· 
tal de plat fou de 50.136 600 quintars mètrics, 
Catalunya sola, 2.650.800 quintars mètrics; 
moresc, 6.931.000 quintars mètrics, Catalu· 
nya, 567.000 quintars mètrics; arròs, 3.182.410 
quintars mètrics, Catalunya, 748.260 quintars 
mètrics; oli d'oliva, 3.488.400 quintars mè· 
trics, Catalunya, 310.100 quintars mètrics; 
producció total de vi, 21.187.700 hectolitres, 
Catalunya, 4.101.257; patates de totes clas· 
ses, 50.257.600 quintars mètrics, Catalunya, 
6 866.400 quintars mètrics; ametlles, 985.320 
quintars mètrics, Catalunya, 149.300 quintars 
mètrics; avellana, 198.500 quintars mètrics, 
Catalunya. 173.800 quintars mètrics; produc
ció de llet, total 1.690.514.700 litres, Catalu· 
nya, l.J-0.012.800; bestiar per a carns, total 
33.410.200 caps, Catalunya, 1.275.575 caps. 
Fins ací les estadístiques oficials del 1932. 

No oblidéssiu que Catalunya té u?a mica 
més de 32.000 quilòmetres quadrats. Les ter
res que constitueixen tot l'Estat espanyol, 
505.196 quilòmetres quadrats. La superfície 
de Catalunya; per tant, és equivalent al6'50 
per 100 de l'extensió total. Compareu, si us 
plau, dades amb dades i digueu ·me, si no 
podem pronunciar aquestes paraules: la nos· 

tra gran agricultura. 
Les dades de 1932 són, tot amb tot, unaco

sa; permeteu que ara us en donem de l'any 
1934, les nostres, estadístiques elaborades a 
Catalunya. Les mateixes, possiblement equi
vocades, que dintre dos anys ens forniran 
els centres oficials tan admirats per la gent 
provinciana que encara resta a casa. 

Hem dit abans que Catalunya és agrícola
ment exportadora. Comencem per destacar 
un fet notabilissim: l'oli d'oliva català té sem· 
pre mercat, s'exporta sempre qua si tot, Ja ma· 
jor part del que consumim nosaltres 6s anda
lús i aragonès (l l; el nostre s'exporta senzi· 
llament perquè és millor. L'exportació -any 
1934- importà uns 10 milions de pessetes, de 
vi, amb tot i la baixa haguda, s'acostà als 20 
milions de pessetes, les fruites exportades 
importaren prop de 25 milions; les verdures 
passaren dels 15 milions; Ja patata prim eren· 
ca, més de 24 milions; la d'avellana (con tro-

(1) L'autor es refereix a l'Argentina. 
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Iem el mercat del món), uns 25 milions! la 
d'ametlla, 30 milions. És a dir, només que 
amb aquestes sis partides, 119 milions. Po

seu n'hi 120 o més, i segurament us queda· 
reu curts. I això en temps de crisi, de contin· 
gents, dc valutes desvaloritzades, de tota 
llei de traves i inconvenients. 

Ara per ara i cada dia una mica més, els 
mercats aconseguits pels catalans es conser
ven perquè els nostres conreadors i els ex

plotadors van aprenent una conclusió lògica: 
que ha de rebutjar-se en absolut el frau en 
Ja qualitat i Ja quantitat. Enganyar el client 
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de pesar molt. Els temps o les noves direc· 
tri us econòmiques i agrícoles faran que pe
sin encara més i que siguin un nou estfmul 
perquè la nostra agricultura segueixi essent 
el que és, que no hagi d'envejar res a ningú. 

L'agricultura, que pot enorgullir-se de les 
comarques q ue en començar hem esmentat, 
i que entre elles té un Ca mp de Tarragona, 

un Pla del Llobregat, un Maresme i un Va
llès, pot dir· se i repetir -se amb tot l'èmfasi 

que calgui: 
La nostra gran agricultura. 

PERE CASALS 
és més tard o més aviat menjar per a avui i De Catalunya 
fam per a demà. El consumidor vol tenir • • • una mica de confiança en el que compra. De 
cap manera li plau, per exemple, comprar 
taronges i que la major part li resultin un 

drap sense suc ni bruc, completament inco
mestible o indigest . 

De la serietat dels nostres exportadors, en 
donen fe Holanda, Londres, Suïssa, Bèl· 
gica, Parrs i distintes ciutats franceses i 
Alemanya. L'exportació, amb tot i les dificul

tats ara esmentades, se sosté ferma. Si abans 
havem donat xifres de l'any 1934, ara pod em 
donar-ne de l'any 1935, del mes de gener a 

16 de març. Nom és que 25 pobles de Cata
lunya, la major quantitat, però, del Pla del 

Les oliveres en mates 
Heus ací un tema digne d'ésser estudiat i 

discutit amb tota atenció, puix si s'esguerra 
una plantada d'arbres, l'equívoc pot portar 
un desastre ec01Íòmic a l'agricultor, ja que 
el refer una errada en qüestió d'arbres i ar

bustos, no és cosa tan senzilla corn a cop d'ull 

sembla. 
Veritablement, a Andalusia, aquesta me

na de plantacions és bastant generalitzada. 

Els avantatges que, al nostre entendre, pot 
reportar és, solament, un: el que els arbres 

subjectes, ja que en trobar-se les arrels, sos
tenen entre elles una lluita en perjudici de la 

vegetació aèria; i això es comprèn, quan tots 
els agrònoms aconsellen en fer plantacions 

d'oliveres el distanciar-les més o menys les 

unes de les altres en relació aJ gruix del ter
reny; la creixença de les arrels de l'olivera 

són les unes ben verticalment enfonzant·se 

dins el terreny i les altres horitzontalment, 
és la cabellera. Doncs, si no tenint en comp· 
te les qualitats físiques del terreny plan· 

tem a les mateixes distàncies els arbres, 
aviat constatarem l'equívoc. ja que en tro· 

bar·se les arrels s'entaularà una lluita per a 
conquerir les matèries fertilitzants amb l'hu· 
mita t que conté Ja terra del vilar. 

A més, un altre factor s'ha de tenir pre· 

sent abans de recomanar la plantació .d'oli· 
verars en mates: la plujositat de la regió. 
La comarca tortosina és considerada com 
eminentment secanera, i el contrari, en les 
comarques andaluses on les plantacions d'o· 
liveres són en mates. el règim pluviomètric 

ultrapassa de molt als 500 miHímetres; allí 
l'humitat del terreny permet cultivar inten· 
sament; ací la sequedat ens obliga a ésser 
més prudents si no volem comprometre la 

vida dels atb res. 
Encara hi ha una altra raó en contra de la 

Llobregat, han exportat de llegums i verd u- · es criïn corn arbustos i, per tant, la collita plantació d'oliverars en mates, i és que en el 

res, ensiam, bròquils, carxofés, pèsols·i mon- del fruit pug ui fer-se en menys dispendi, buit de terra entre les tres o quatre soques 
geta tendra, via Port Bou, la bonica xifra de 
24 .058.755 qujlns! que han representat càrre

ga per a 2.226 vagons. Això només que en 
dos mesos i mig, sense anotar l'oli d'oliva, el 
vi i altres productes netament agrícoles o 
derivats. 

L'agricultura catalana pot envanir-se d'és
ser de les primeres d'Ibèria. La nostra terra 
admet tots els conreu·s; si no es produeix una 
cosa és perquè no ens plau, o perquè, avui 
per avui, la creiem antieconòmica. La nos· 
tra agricultura es perfecciona, tant perquè 
els temps ho porten, com. perquè un nou el e-

àdhuc arreplegant el fruit sense cap ferida; 
això no vol dir que també no hi hagi allí oli
verars ben formosos, corn de grans exten
sions, criats els arbres com ací a casa nostra, 
de port alt i d'un sol tronc. 

Una plantació d'oliveres en mates de tres 
o quatre braços, necessita molts factors que. 
ajudin llur desenrotllament, entre ells els 
primers, gran espessor de terres i molta hu
mitat . Necessita que el terreny tingui bon llit 
de terra perquè, com explicava a classe l'e

minent professor de viticultura Mr. Foex, les 
plantacions més racionals per als arbres i 

s'hi criarà molta brutícia i, per tant, més des· 
peses d'aixada, cosa antagònica al procedir 
de la immensa majoria dels nostres pagesos 
qui per estalviar se de cavar les soques, 
crien els arbres alts de ramatge per tal de 
poder llaurar els baixos de l'arbre, sense 
tenir en compte que són les branques que 
cauen en desmaUes més treballadores, les 
que rendeixen més fruit. Doncs, si elsolive· 

rars criats a mates el brancatge és relativa· 
ment baix, també el pagès tindrà més des· 
peses d'aixada, encara que potser serà com· 
pensat en menys cost a l'escarrar. 

ment que comença de pesar extraordinària· arbustos, són les de marc real, és a dir, en ]. v. 
ment ho imposa. qu~dre, puix les altres són perjudicials als De Vida Tortosina 

Amb això fem referència als sindicats agrí- .................................................................................................................................. 
coles. L'organització comença d'ésser una ····················-···········-························································································ 
cosa seriosa que. compta amb 518 entitats i 

prop de 76.000 afiliats o pagesos sindicats. RECERQUES PR ~cTJQUES 
Només que la U. S. A. (Unió de Sindicats li 
Agrícoles) de Catalunya, en suma més de 
300. L'acció dels Sindicats es desenvolupa 
en tots els camps de l'activitat camperola i 

controla i influeix en les directrius morals i 
pràctiques de l'exportació. Compten també 
amb tres fàbriques de farina o molturació 
del blat propi a Cervera; té fàbriques de 
transformació de llets i 108 cellers i molins 

d'oli. 
El factor Sindicats, completament aliè, 

salvant casos isolats, a les lluites entre pro
pietaris i rabassaires, hem dit que comença 

Bestiar, farratge, adobs quí
mics i fems 

El bestiar és un~ font segura de beneficis 
per al pagès. Amb bestiar s'obtenen a més, 
fems. que és l'adob indispensable i insubs
tituïble. Però per a poder criar mol~s caps 
de bestiar, és indispensable comptar amb 
molts farratges i per aquest motiu és neces-

. sari conrear moltes plantes farratgeres. 
L'alfals s'adapta gairebé a tot arreu; el trè· 

vol també es produeix bé a molts indrets; la 
trepadella resol el problema de les terres ca· 

lices i seques; la zulla és la farratgera ideal 
dels terrenys càlids. Amb herbeis es tenen 
bons farratges. 

Els adobs químics són la clau per a pro· 
duir-ne abundoses quantitats que el bestiar 
transforma en fems. Emprant metòdicament 
els adobs químics, s'augmenten les quanti· 
tats de fems, permetent fer adobades com· 
pletes i racionals que donen per resultat fi· 



nal enriquir de fertilitzants les terres i acon

seguir que aquestes deirin al pagès collites 

plenes que millorin llurs situacions econò

miques. 
Bestiar, farratges, adobs químics i fems, 

són els quatre factors essencials que ban de 

preocupar als agri~ lltors que volen pros· 

perar. 

• • • 
Per a rnillorar la producció 

de l'olivera 
Els medis més apropiats per aconseguir 

bones collites d'oli, consisteixen: 

Prirner.-En sotmetre les oliveres a una 

poda racional i adobar-les degudament i 

amb abundor. 
Segon.-Ernprar cada tres anys adobs or

gànics i cada any adobs químics. 

Tercer.-Tenir les terres netes d'herbes 

i remogudes per tal que conservin tota la 

frescor de les aigües pluvials. 

La insuficient frescor en les arrels dels oli

verars, és la causa de la caiguda d'olives. 

Amb la humitat convenient i amb adobs, 

és la manera d'augmentar considerabÚ•ment 

la fructuositat d'arbredes tarí" estimables. 

-· . . 
Ensenyaments agronòmics 

mil·lenaris 
El gran poeta llatí Virgili, eu la famosa 

obra poètica Les Geòrgiques hi estampava 

ensenyaments de gran valor, que amb tot i 

comptar dos mil anys, sembla escrita per als 

agricultors actuals, puix les seves màximes 

es repeteixen a través dels segles. Algunes, 

corn les que anem a recordar tot seguit, for

men un decàleg· que mai no hauríem de dei

xar de recordar: 

•Les branques sobreres i la molta ombra 

roben fruita•. 

•No serveixen totes les terres per a tota 

mena de conreus•. 

•Les terres fortes convenen a Ceres (ce

reals) i les lleugeres a Bacus (la vinya)•. 

•Quan planteu ceps, poseu-hi fems ben 

triats i pedres al fons dels clots perquè; s'es

corrin les aigües sobreres de les pluges•. 

•La vinya convé solcar-la tres o quatre ve

gades i aclarir els ceps, per tal que el sol 
l'escalfi•. 

•Cuideu els grans conreus, però no descui
deu els petits•. 

•Quan la terra es pentina amb l'arada, les 
llavors riuen•. 

•A l'arribar la primavera, no deixeu de 

cavar dues vegades les terres per a ofegar 
les males herbes•. 

•Damunt els camps que ban portat blat, 

sembra hi faves,_ veces o llobins, amb el qual 
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tornaràs a la terra les substàncies que n'ban 
tret la civada i el lli•. 

•Convé cremar els rostolls i colgar-los per 

tal que adobin els camps•. 

•La rossa Ceres contempla serena els llau

radors qui havent fet solcs drets els encreuen 
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amb altres travessers, amb el qual es doma 

la terra, satisfent així la Dea•. 

•Quan el blat es produeix amb ufana, 

agraeix que les ovelles l'escapcin•. 

·Si sembres blat, procura regar la terra 

amb excrements líquids•. 

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

NOTES INFORMATIVES 
Concurs d'esporga de l'o

livera 
Corn en anys anteriors, la secció d'arbres 

fruiters dels Serveis Tècnics d'Agricultura 

de la Generalitat de Catalunya ha obert un 

Concurs per al foment i mÚlora de l'espor

ga de l'olivera a la comarca del Baix Ebre. 

Poden prendre part al Concurs tots els es

porgadors d'oliveres veïns dels municipis se

güents: Alcanar, Aldover, Alfara, L' Amet

lla de Mar, Ampolla, Amposta, Benifallet, 

Campredó, La Cènia, Freginals, _ Godall, 

Mas de Barberans, Mas d'En Verge, Paüls 

El Perelló, Roquetes, Santa Bàrbara. Sant 

Carles de la Ràpita, Tivenys, Tortosa, Ull

decona i Xerta; es concediran els següents 

premis: primer, 250 pessetes; seg~n. 150 pes 

setes; tercer, 100 pessetes i ·lo premis de 50 

setes. Total, 1.000 pessetes. 

Per a concursar és necessari que el con

cursant faci més d'un any que resideixi a la 

comarca. 
Que segueixi l'esporga recomanada en les 

campanyes fetes pels Serveis Tècnics d'A

gricultura de la Mancomunitat, de la Gene

ralitat de Catalunya i de l'Estació Olivarera 

de Tortosa. 
Que accepti totes les condicions per les 

quals es regeix aquest Concurs. 

Les sol:licituds s'hauran de trametre a la 

Granja Agrícola de Bftem (Tortosa), o a 

l'Estació Olivarera de Tortosa, abal)s del 

dia 15 d'abril d'enguany. 
En cada concursant e~ tindrà en compte 

les seves aptituds per a l'esporga de refor

ma, entenent com a tal la que, modificant 

els delectes del sistema rutinari local, deixi 

l'arbre en millors condicions de vegetació i 

producció. 
La seva manera d'interpretar l'esporga de 

producció, o sigui la que, completant l'es

tructura de la copa reformada, la deixi mi

llor disposada per a renovar la brosta vella 

i afavorir la nova brotada que ba de produir 

l'any següent. 
L'habilitat per a aconseguir amb l'aplica

ció d'aquestes normes, una bona espor{!,a de 

renovació que posi en condicions de fructifi

car les plantes envellides de formes arbo

rescents, i que buidant l'ull de la copa en 

forma de vas i reduint les llargades de les 

branques i fent-les bifurcar més, faciliti la 

recol:lecció i augmenti la resistència al vent. 

La traça a saber aplicar els avantatges de 

Pesporga biennal a les condicions de cada 

clima, terreny i principalment a les caracte

rístiques de cada varietat. 

• • • 
L'exportació agrícola 

Els agricultors del Llobregat senten el na

tural malestar a causa del desenvolupament 

poc favorable que adquireix l'exportació dels 

productes de la terra. 

Com a dada significativa c.:·ll assenyalar la 

caiguda vertical de l'exportació de carxofes 

a França, que de 444.339 pessetes exporta

des el 1932, ha vingut minvant aquesta ex

portació en els anys successius fins arribar 

l'any passat a 54.315 pessetes. 

L'exportació de llegums de l'any passat 

destinades a Alemanya, de diversos orígens, 

va arribar a uns 7 milions de pessetes, de les 

quals resten encara per cobrar uns dos mi

lions. Les impressions que es reben de les 

cases consumidores d'aquell pafs és que a

quest any quedarà restringida aquesta ex

portació, el qual significa la ruïna de nom· 

broses famílies d'agricultors. 

• • • 
Concurs d'esporga de la pe

re•·a 
Els Serve)s Tènies d'Agricultura, de la 

Generalitat de Catalunya, ban obert un Con

curs per al foment i millora del cultiu i es

porga de la perera en formes lliures i baixes, 

piràmide, fus, vas i gobelet, a la zona fruite

rera del Baix Llobregat. 
Hi podran prendre part al Concurs els 

fruiticultors veïns dels municipis següents: 

Cervelló, Cornellà de Llobregat, Esplugues 

de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobre

gat, {olins de Rei, Pallejà, El Papiol, Prat 

de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant 

Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 

Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, San

ta Coloma de Cervelló i Viladecans. 
Es concediran els següents premis: pri

mer, 250 pessetes; segon, 150 pessetes; ter-
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cer, 100 pessetes i deu premis de 50 pesse
tes. Total, 1.000 pessetes. 

La qualificació de les declarades concur
sables, es farà d'acord a mb les següents nor

mes: 
a) Esporga de fo rmació, o sigui la millor 

manera d'orientar les primeres brotades per 
tal d'aconseguir una bona constitució de 
l'eix o tronc i preveure la disposició de pi
sos de br~ncatge més adequada a la fo rma 

que es v ulgui obtenir . 
b) Esporga de producció, això és, aquella 

que désprés de formar un bon esquelet, dei
xi els brots de producció millor distribuïts, 
r enovats i disposats per a la collita de l'any, 
i millor aconduïts per a llur transformació 
en cursones, dards i bosses de fruit, que han 

de dur les collites següents. 
e) Esporga de reforma, entenent com a tal 

aquella que, modificant els defectes de cons
trucció de la- tija o eix central o bé una ma
Ja distribució del brancatge o pisos laterals, 
deixi l'a,rbre més ben format, i en millors 

condicions de produir. 

• • • 
Un allre lriomf dels 

ristes catalans 
rose-

A mies dels] ardins fa públic que, segons 
notificació oficial feta al Servei de Parcs i als 
Amics de les Roses, el Jurat del Concurs in
ternacional de Roses Noves de Roma ha do
nat set premis a rosers estrangers, dos dels 
quals han estat atorgats a roses catalanes, 
com segueix: Angels Mateu i Aurora Boreal, 
de B. Munné. També hi ha hagut un premi 
per una rosa basca, per una d'holandesa, dos 
per a;tres tantes de franceses i un per una 
rosa nord-americana. Aquest resultat és re
presentatiu de la importància de l'art del ro

ser a casa nostra. 

• • • 
La revalora-ció del bestiar 

, 
porqui 

És profunda la crisi que experimeiJ.ta a
questa riquesa catalana: Els preus rúinosos 
-divuit pessetes arrova-, cotització actual 
en les comarques gironines, significa un es
fondrament total de la nostra riquesa rama~ 
dera, puix que els prems dels pinsos no han 

' . baixat de molt en la proporció dels de la carn. 
Interessa als nostres ramaders que els or

ganismes competents estudiïn ·a fons el pro
blema i cerquin una solució a aqueixa baixa 
injustificada que, d'altra banda, nó està en 
consonància amb els preus a què el consu
midor paga els magres. 

Si es limitava el pes dels porcs de~tinats 
a ésser morts en els escorxadors munici
pals, sens dubte s'aconseguiria una disminu-
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ció de greixos i una certa revaloració d'a
quest bestiar. També podria influir una dife
renciació absoluta dels embotits posats a la 
venda, per tal que el públic s'adoni si es 
tracta d'embotit de barreja o bé d'e mbotit 
de carn de porc, únicament. 

• • • 
La patata primerenca 

Els agricultors del Maresme, juntament 
amb els de Llevant, estan en plena activitat 
per tal d'acabar amb la supressió del grava
men del4/8 per quintar anglès, que com és 

8
abut pesa damunt la patata primerenca a 

l'entrada a Anglaterra. 
Es confia amb optimisme la solució fa

vorable a base de poder efectuar l'exporta· 
ció de patata primerenca amb llibertat de 
dret d'entrada, mitjançant el concert d'un 
modus vivendi, que calmi les justificades an
goixes i el nerviosisme que regna en els llocs 
de conreu. 

• • • 
La crisi fruitera 

Altra vegada, i amb justificadíssima raQ, . 
els conreadors d'arbres fruiters han d'exte
rioritzar llurs -protestes davant la importa
ció de fruita argentina. Aquests dies, con· 
signades a ~iversos comissionistes, han arri
bat dues mil caixes de peres, . el qual signi ff
ca l'inici d'una competència injusta a la nos· 
tra producció en plena crisi. 

Estan en el cert els fruiticultors en dir que 
és inaudit que mentre l'actual collita de po
mes troba dificultats en el mercat interior i 
totes les altres fruites no poden ésser coBo
cades en els mercats exteriors, hom perme· 
ti, malgrat els advertiments efectuats pels 

productors a qui tindria el deure d'evitar-ho 
I 

que en un país agrícola com el nostre es dei· 
xin els pagesos a mercè de l'especulació¡ en 
una indefensió absoluta. 

Els productors de fruites criden l'atenció 
dels poders públics davant d'aquest fet i da
vant l'anunci d'una nova entrada de pomesi 
peres estrangeres, el qual no farà més que 
agreujar la crisi que avui sent la pagesia ca· 
talana en tota la seva intensitat. 

• • • 
Per a difondre diverses clas

ses de moresc 
A proposta de l'Institut de Cerealicultura 

es distribuiran diverses varietats de mores~ 
entre els agricultors que ho soHicitin a la 
Delegació general d'Agricultura, en lots de 
de,u quilos d'l:J.na sola classe, gratuitament, 
essent els ports a compte del peticionari. 
. El total de' comandes que podran ésser 
servides, no excedeix de 25.750 quilos. 

Les característiques dels morescos i les 
zones espanyoles per a les qual s'aconsellen, 
són les següents: 

Goldent dent.-Propi per a regadiu a An· 
dalusia i de finalitat farratgera. De cicle 
molt llarg. 

Jodent.-Secà i regadiu a Andalusia, talla 
alta i resistent; groc dent; finalitat gra. 

Grífol (retoño).-Secà a Andalusia, poca 
talla, però corpulenta; gran producció; groc 
llis; finalitat gra. 

Sirver King.-Secà i regadiu a Andalusia, 
re~adiu· a Castella i Aragó; talla alta i gran 
producció; blanc dent, gra profund; finalitat 
gra. 

Virgínia.-De les ,mateixes característi· 
ques que l'anterior; gL"oc dent; gra profund; 
finalitat gra. 

Porc consultes técnicos y muepros, dirigirse c¡l 
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Groc de Xerès.-Secà d'Andalusia; groc; 

finalitat gra. 
Succi.-Secà frescal de Castella., Nord i 

Nord· Est d'Espanya; talla mitjana, groc llis; 
cicle vegetatiu de noranta a cent dies. 

Pioner.- Les mateixes característiques 
que els dos anteriors; blanc dent; cicle vege
tatiu de noranta a cent dies, cent a cent deu 

dies. 

• • • 
El vi en els àpats 

Recents disposicions del ministeri d'Agri
cultura (decrets de 21 i 31 de gener últim) 
tendeixen a complementar i concretar el 
compliment de l'article 43 de la llei o estatut 
del Vi, el qual imposa l'obligació de facilitar 
gratuïtament un quart de litre de vi corrent 
en els menjars; és a dir, considera inclòs el 
vi en el preu dels àpats per cobert o a la car

ta. 
Extractarem el que més interessa d'amb

dues disposicions, tant per als amos dels 
establiments, com per al ~úblic en gene

ral. 
Primer.-Tot repàs per cobert o a la carta, 

de valor comprès entre tres i deu pessetes 
(exclòs el servei), hi va comprès el vi, i 
s'haurà de servir a cada client la ració d'un 
quart de litre de vi corrent. a la comarca o 
regió. 

Segon.-Els amos de tots els establiments 
en els quals se serveixin menjars a cobert o 
a la carta, qualsevol que sigui llur denomi
nació o categoria, tenen, a més de l'obliga~ 
ció abans esmentada, la de posar-ho a conei
xement del púolic per mitjà de cartells o 
quadres, com indica el decret de 31 de gener 
i a més per mitjà d'inscripcions a la llista de 
vins i a la minu'ta de coberts, llista de plats 
de menjars (menú), que se serveixen a cada 
establiment. 

Tercer.-Les sobres de vins deixats en va
sos i botelles, no utilitzats pels clients, seran 
desnaturalitzats. 

Quart.-Les racions de vi completes d'un 

NOTA: Dirigint-se i ensems enviant per Gir 
Post.al o segells de Correus, l'import més 50 
cèntims per despeses de tramesa al Laboratori 
a volta de correu, dóna complim~~t a la comanda~ 
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quart de litre no consumides pels clients, 
per haver utilitzat altres begudes o haver 
consumit vins de marca i corresponents a 
les menjades de valor comprès entre els 
preus indicats, seran destinades -a la Benefi~ 

cència. 
Els incompliments d'aquestes obligacions 

seran denunciats pel Cos de veedors a par-
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Pel Cos de veedors s'està procedint a la 
major divulgació d'aquestes obligacions, i el 
públic en general té el deure de contribuir 
al compliment de les mateixes, no sols exi
gint el vi a què té dret, sinó denunciant a 
aquest servei i Junta vitícola llurs incomplí· 
ments, dubtes sobre la puresa i qualitat dels 
vins servits, tasca a la qual els veedors han 

tir del dia 15 del mes actual i seran sanciona- de prestar una activa i continuada vigilàn· 
des amb mul~es de 100 a 1.000 pessetes. cia. 

LLIBRES 
LEs RO SES CAT ALANES. -Els darrers tor el professor veterinari, senyor Secundí 

triomfs aconseguits pels roseristes catalans, Arango. 
tant en els Concursos organitzats pels Amics 
de les Roses, a Catalunya, com també en els 
de caràcter internacional celebrats a Lon
dres, París i Roma, han posat en un primer 
pla d'actualitat aquesta activitat de la jardi
neria, les característiques-de la qual hom les 
pot veure extensament tractades en un sug
gestiu estudi del competent especialista se
nyor Joan Ros i Sabaté a l'ALMANAc-GurA 
de EL CuLTIVADOR MonERNO, corresponent a 
l'any 1936; aquest treball és iH.ustrat amb 
una portada a quatre colors de la rosa Mag
dalena de Nubiola, guanyadora del premi 
d'honor, junt amb altres 24 fotografies de les 
premiades en Concursos d'ací i els interna
cionals celebrats a París, Londres, Roma i 
altres. En aquest treball hi són tractats els 
costums, les llegendes, la història i la indus
trialització de les roses. 

A més l'esmentada publicació conté un 
conscienciós estudi de les farratgeres que 
més convenen ésser conreades a éatalunya, 
per tal de proveí el cupus ~'aliment que la 
nostra ramaderia necessita, degut al profes· 
sor d'Agricultura don Rafael Mir i Deàs; 
aquest treball és complementat per un altre 
en el qual hom dóna orientacions en la ma
nera d'ensitjar farratges, del qual n'és au-

El mestre de la Zootècnia en Joan Rof i 
Codina, Inspector General del Foment Pe· 
cuari, tracta de la conveniència de fomen
tar la producció del cavall agrícola, riquesa 
que.a Catalunya aquests darrers anys ha 
pres gran volada. 

Així mateix s'estudien les races avícoles 
nacionals més estimades, com són la Prat, la 
Castellana i la Menorca, amb llurs caracte
rístiques i qualitats. L'autor del mateix és el 
conferenciant i professor avícola en Fran
cesc Higuero. 

Finalment, aquest almanac dóna a conèi
xer classificades per mesos, una sèrie de pa
rèmies meteorològiques, conreus, pràctiques 
de selvicultura, vinya i vi, oliverars, hortes i 
jardins, tractaments antiparasitaris; referent 
a l'avicultura: cria de conills, bestiar major 
i apicultura; reposteria casolana i llista per 
dates de les fires i mercats. 

Es presenta amb abundància de gravats, 
dels quals en van plenes les 332 pàgines d'a
questa Guia, que es ven a una pesseta i cin· 
quanta cèntims, en totes les llibreries. 

Les obres que s'anuncien en aquesta Secció 
es troben a l'Administració de la Revista 
-::- AGRICULTURA I RAMADERIA -::-

NOGAT 
PRODUCTE ESPEQAL MATA-RATES 

El mata rates «NOGAT» constitueix el producte més cò
mode, ràpid i eficaç per a matar tota classe de rates i rato
lins. Es ven a 50 cèntims paquet i a 10 pessetes la caixa de 
25 paquets. A Barcelona, Farmàcia Gelart, Princesa, 7, 
Drogueries Vidal i Ribas i en les principals farmàcies i 
: : drogueries d'Espanya, Portugal i Amèriques 

Prodncte del Laboratnri SOKAT!HG - carrer del Ter, 16 - T~lèlon 50791 - Barcelona 

• 
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CA. LE ·~DARI 
de 8embres i 

mé8 
plantat:ions .de 

generalitzade8 
les hortali8se8, farratgeres 

o c:onreade8 a Catalun-ya 
• I O ors 

SEMBHES DEL MES DE M\RÇ 
HORTALISSES 

SOTA TENDES O EN LLOCS CALENTS 

Albergínia morada, llarga . 
Albergínia negra, llarga . . 
Albergínia nana, primerenca 
Albergínia grossa, rodona . 
Pebrot nano, gros, molt prjmerenc 
Pebrot primerenc, de Lloret 
Pebrot dolç, de Morro . 
Pebrot dolç, gros, de Reus . 
Pebrot dolç, gros, de Banya. 
Pebrot dolç, gros, de Torroella. . 
Tomàquet molt primerenc, francès 
Tomàquet primerenc, de Vilaseca 
Tomàquet primerenc, Pometa . . 
Tomàque t Pometa, de Mataró . . 
Tomàquet, de Pera . . . . . . . 
Tomàquet molt gros, rosa . . . . 
Tomàquet quatre be rles, de Torroella 
Tomàquet gros, tardà . 
Tomàqu e t, de penjar . . 

Ptes. 
100 grs. 

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

A SEMBRAR A PLE A I ~E EN CL IM ES ATEMPE
RATS I EN LLOCS ABRIGATS !J.N ELS MOLT FREDS 

Agrelles . . . 1 '50 
A pit ple , blanc. 1 '75 
Apit-rave . . . . . 1'75 
Blanc de Xampinyó. 3'00 
Bledes1 de Culla ampla. 1 '00 
Borrat¡a . . . . . . 2'00 
Carbassons . . . . . . . . 1 '00 
Carbassa francesa, de bon gust. 1 '25 
Carbassa Cabell d'Angel . . . 4'00 
Card ple , blanc, sense espines . 3·00 
Cerfull, comú . . . . . . . 1 '00 
Cerfull, molt arrissat . . 1 '00 
Cogombre verd , llarg . . . 2'00 
Cogombre petit, cCornichón • 2'00 

COLS DE FULLA ARRISSADA 

Col de Milà, 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 cabdell, Bacalan . 
Col de cabdell, Brunswick 
Col de cabdell, Dax . . . 
Col de cabdell, Holanda, p,eu curt 
Col de cabdell, Holanda, tardana . 
Col de cabdell, Joaneta o Nantesa 
Col de cabdell, Mitra o Cor de Bou 
Col de cabdell, Quinta!, molt grossa. 
Col de cabdell , Sant Dionís . 
Col de cabdell, Schweinfurt . . 
Col de cabdell, York, primerenca. 
Col Lambarda, morada, grossa . 
Col verda, arrissada, per a brotons 
Col de Bruselies, de cabdellets. 

Coliflor d'octubre. 
Col-rave. . . . 
Créixens d'aigua. 
Créixens d 'horta . . . . . 
Créixens Alen ois o Morritort · 
Ensiam bleder. . . 
Ensiam escaroler. . 
Ensiam escarxofet . 
Ensiam romà, blanc. 
Ensiam romà, negre 
Ensiam de tres ulls. . . . . . . . . . 
Escarola Cabell d'Angel (per a collir tendre). 
Espàrrec primerenc. . . . . . . 
Espàrrec gros . d'Holanda . . . . 
Espinac Viroflai, de fulla molt ample 
Julivert, comú. 

1'75 
1 '75 
1'75 
1'75 

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

6'00 
1'50 
4'00 
1'50 
0'75 
1'75 
1'75 
1''75 
1'75 
1'75 
2'00 
1'50 
1'00 
1 '00 
0'50 
0'75 

Meló tendral de València, primerenc 
Meló groc de València, primerenc : 
Meló de València, tardà . . . . . 
Nap fi blanc, rodó . . . 
Pastanaga fina, mig llarga 
Pastanaga fina, llarga . . 

Ptes. 
100 grs. 

1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'50 
1 '50 

Pte s. 
Un quilo 

MONGETES PER A MENJAR TENDRES 

Nanes Ideal, molt primerenques . 5'00 
Nanes Mig-dol, molt primerenques . . . 2'50 
Nanes Motxa francesa, molt primerenques 2'50 
Nanes Motxa grisa, molt primerenques . 3'00 
Nanes Motxa vermella, molt primerenques . 3'00 
Nanes Mantega, primerenques, ta bella groga 5'00 
Nanes, Negre de Bèlgíca. . . . . . .. . 3'75 
Emparradores Avellaneta blanca, primeren-

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

ques . . . . . . . . . . 3'00 
Emparradores, Cuc, país . . . . 4'00 
Emparradores, Cuc, franceses . . . . . . 5'00 
Emparradores, Mont d 'Or, mantega, prime-

renques, tabella groga . . . . . . . . 6·00 
Emparradores, Sucre o Llaminera, prime-

renques . 2'50 

Pebrot dolç, gros Espàrrec gros, d'Holanda 

MONGETES PER A ESGRANAR 

Nanes Ganxet d'Alcanar, primerenques . 2'50 
Nanes Manresanes, primerenques. . 2'50 
Emparradores Sucre o Llaminera, prime-

renques · . . . . . . 2'50 

Pèsols nans, negrets , ·se t setmaners . 3'00 
Pèsols nans, de set setmanes . . . . 3'00 
Pèsols nans, de set setmanes, ·~electes • 3'00 
Pèsols nans, verds, arrugats . . . ; . 3'00 
P èsols Austràlia, mata baixa . . 3'00 
Pèsols Imperial, verds, mata baixa 3'00 
Pèsols Austràlia, emparradors. . 3'50 
Pèsols caputxins o tirabecs, banya de be 4'00 
P èsols caputxins o tirabecs, flor viole ta. 4'00 

Porro blanc, gruixut. • 
Porro monstruós de Carentan . 
Ravenet rodó, rosa, punta blanca. 
Ravenet rodó, vermell, punta blanca 
Ravenet mig llarg, rosa, punta blanca 
Ravenet mig llarg, vermell, punta blanca. 
Ravenet llarg, vermell. . . 
Remolatxa fina, morada . . 
Remolatxa fina, Cheltenham 
Salsifis blanc . . . . . 
Síndria molt primerenca . 
Síndria Beata, molt dolça. 
Síndria de València. . . 
Síndria de Màlaga 
Xicoira . . . . 
Xirivia . 

,· 

Pte s. 
100 grs. 

1'00 
1'75 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1 '00 
1'00 
4'00 
1'00 
1'00 
1'00 
f'OO 
1'25 . 
1'00 

FARRATGERES 
Ptes. 

Un quil~ 

Alfals, decuscutat, superior. 2'25 
Alfals, decuscutat , extra . 2'50 
Carbassa grossa . . . . . 6'00 
Col gegant, Cavalier, de fu lles llises. . 7'00 
Col gegant, de fulles a rrissades, Aloma 7'50 
Farratge del Sudan . 3'00 
Fenigrec. . . . . 1'25 
Moresc Caragua . . . 1 '50 
Pastanaga blanca. . . 7'50 
Remolatxa o Bleda-rave, Mammouth . . . 2'50 
Remolatxa o B leda-rave, blanca, mig sucrosa 2'5(1 
Remolatxa o Bleda-rave, groga . . . . . 3'50 
Soja . . . . · 2'50 
Sorgo n egre , s ncrós. 0'85 
Trèvol, nano, blanc. 5'00 
T rèvol, superior . . 4'50 
Trepadella, d'un dall . 1'00 
Trepadella, de dos dalls 1'5Q 

PLANTER DE: 
Pessetes 

e l centenar 

Carxofes. . 
Espàrrecs . . . . . 
Maduixeres de tot l'a ny 
Maduixons . 

10'00 
7'5(1 
6'00 
6'00 

A SERVJR DES DE PRIMER DE MARÇ 

Tomaquera nana, de Vilaseca, molt primerenca. 
Tomaquera mig nana, francesa, molt primerenca. 
Tomaquera emparra¡;! ora, Pometa de Canàries, gros· 

sa, primerenca. 
Tomaquera emparradora , Pometa de Canàries, mil· 

jana, primerenca. 
Tomaquera empanadora, Pometa valenciana. 
Tomaquera emparrad ora, de Pera. 
Tomaquera emparradora, color de rosa . 
Tomaq uera emparradora, de penjar. 

A 16 pessetes el miler 

No es serveixen menys de 500 plantes d'una soln 
mena-

FLORS 

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

3 pessetes 
5 pessetes 
7 pesseles 

ES SEMBREN 

Agrostis nebulosa 
Aranyes 
Blauets 
Carraspica 
Clàrkia 
Clavells xinesos 
Cocleària o prat nevat 
Crisantems 
Esperons. (espuelas) 
Flocs 
Immortal 
Lavateres 

Lobèlia 
Llinet carmesí 
Malva .florida 
Moraduix 
Nemòfila 
Pensaments 
Perpetuïnes 
Pèsols d'olor 
Prat, de flo{ r osa 

.Resedà 
Roselles 
Silena 

EMPARRADORES ANUALS 

Balsamilla 
Busingolcia 
Carbasse tes 
Campanetes variades 
Cardiospermnm 
Dòlics 

Lufa o plan fa de les es· 
pon ges 

Ll esamí de l'Índia 
Mau randi a 
Mongetes de jardí 
Morritort o Caputxines 

EMPARRADORES PERENNALS 

Arauja blanca 
Cobea morada 
Dòlics llenyós 
Llúpol 

Mandevillea suaveolens 
Medeola 
P assionàri a 
Thumbèrgia 

Servim paquets de llavors d 'hortalisses a 0'50 pessetes un. Per correu no se n 'envien menys de sis p a quets vari~ ts, pagament a la bestreta, 
acompanyant l'import del franqueig. 

Preus salvant variació o existències. En les remeses per c.orren s'ha d'afegir, a l'import de la comanda, 25 cèntims de pesseta per cada 
fracció de 100 grams i per al certificat 30cèntims els 500 grams, pes mínim admès per correus. D~maneu preus a l'engròs, a 

EL e U LT I VA DO n MoDE n N Avinguda E. Maristany, 19 (davantl'Estació 
K K de França) - Telèfon 20941 - BARCELONA 
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·puGONS 
deli arbres fruiters 

CNICOTINAT) 

No taca ni ~rema les. fulles, ni 
les flors més delicades 

Contra el pugó negre de les flors, arbres 
fruiters i hortalisses (faves, carxofes, pe
brots, móngetes, etc.,) mele?a de les melo
neres i contra tots els insectes xucladors 
de cos tou, com també erugues no borre-

lludes, s~empra a! I per 100. 

Contra el púgó verd dels arbres fruitf· r~, 
s'empra DOBLE DOSI. 

Contra el pugó verd del 'presseguer i de 
l'ametller, pu¡fonet de la remolatxa i 2.a 

generació de la teranyina dels ceps, cal 
emprar TRIPLE DOSI. 

Extermina en poques hore~ les plagues 
dels arbres fruíters, hortalisses i flors. 

Es dnc vegades més actiu que la nicotina i 
mof.t més econòmic. 

-Com que no conté sabó negre, ni resines i 
és un producte tècnicament preparat, no 
perjudica les flors, ni els fruits, ni taca les 

flors més delicades. 

Preus per litre 

Bidons de 10 litres. 4'25 pte s. litre 
)) dé 5 » 4'50 )) » 

» de 2 )) 4'75 )) " 
)) de I )) 4'90 )) )) 

Especialitats Agrícoles F El PA 
Concessionaris per ·a la venda al detall 

Avinguda Eduard Maristany, 19- BARCELONA 

Amb un litre de concentrat 

Moscrol 
/ 

es poden preparar instantània
ment 26 litres del més encaç 

l · 

Mata mosques, mosquits, arnes, etc : 
Ba;,ta dissoldre'] en .25 litre~ de petroli en 
fred. Es barreja instantàniament, sense ne

ces~itat de filtrar-lo. 

Concentrats de piretre 

El preu de l'Insecticida preparat amb els nostres Concen
trats és més avantatjós, ja que un litre de mata mosques, 
preparat amb el tipus •A• inclòs elpetroli , costa només 
de 1'30 a 1'40 pessetes. GRANS DESCOMPTES EN PAR· 

TIDES IMPORT ANTS. 

Tipus 4, perfumat Tipus B, sense perfumar 
Extracte de flors de Piretre obtingut per un procediment 
de destiHació modern i úniè, en forma d'extracte sòlid 100 

per 100 de contingut insecticida. 

Concentrat de piretre, Ti~us "t 
PERFUMAT: 

Bidó de 1 litre, 24 ptes. 
» 2 " 45 » 
» 5 " 105 " 
)) 10 )) 200 )) 

Concentrat de piretre, Tipus "B" 
SENSE PERFUMAR 

Bidó de 1 litre 21'50 ptes. 
" 2 » 42 )) 
» 5 » 1(H) » 
)) 10 » 190 » 

Especialitats Agrícoles FEIPI 
Exclusiva per a -la venda al detall: 

A VINGUDA E. MARISTANY, 19 BARCB.LONA 

Demaneu (atàlegs i netes de preus 

Agrairem afs nostres llegidors que esmentin AGRlCUL TURA RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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Contra els Pugons 
de lea Eruitee i llegums 

(Sabó de piretre) 

L'INSECTICIDA 

A.P HI S 
No é• tbxic:,. po-dent ésser 

-utilitzat en les fruites i llegums 
destinats al consum. 

No é• c;àq.•tic: i per conse
güent, no malmet' els polvorit-

zadors. 

nuna pe.rfec:ta:rnent els 
vegetals ruixats, adherint-se forta
ment a ells, prolongant així la se: 

va acció insecticida. 

É• tnolt ac:tiu, ja que des
trueix ràpidament els insectes, so
bretot · els de cos tou i les e ru
gues no borrelludes, sob;-e els 
quals l'efecte és immediat i com-

. plet. 

És el méa econòmic de 
tota ela inaec.ticidea 

. Con1 ra e l pugJ 
r1egr-e dc: !t' s flors; 
fruiters i horta
liss es, (fav es, car
xofes, pebrots, 
mongetes, etc.), 
melera, de l»s me 
l o nc res i contra 
tots els insectes 
xucladors, de cos 
tou, com també 
erugues no barre
Budes, s'empra al 

I per IOO. 

Contra el pugó 
verd dels fruiters, 
s'empra al 2 p'~r 

IOO. 

Contra el pug-ó 
verd del presse
guer i de l'amet
ller, pugonet de 
la remolatxa i te
ranyina dei cep, 
s'empra al 3 per 

IOO. 

Bidó de 20 litn·s, 4'25 Ptes: litres 
» de IO » 4'50 » ,. 

» de S » 4'7 5 » » 
» de 2 » 4'85 » "' Preus per litre: 
» de I « 5 'oo » » 

E,pe~ialjtat• Agri~oles FEJPA 
CÒncessionaris per a la venda al detall 

Avinguda Eduard Maristany, I9: BARCELONA 

C1\R1\GU1\ 
MORESC GEGANT FIRRAIGER 

MOLT PRODUCTIU COM A FARR'ATGE VERD I DÓNA 
:1 UNA ORAN QUANTITAT DE GRA l\10LT ESTIMAT :: 

La manca de farratges cal contrarestar-la, per tal de salvar 
d'una crisi segura la nostra ramaderia. Es convenient implan
tar fenars amb tota mena d'herbes, alfals i quants més millor, 
· _ _ _ per tal de comptàr 

amb reserves su
ficients amQ què 
alimentar durant 
l'hivern, el bestiar 
establat i evitar 
fracassos i la pe· 

núria. 
La dificultat en 
els transports im
pedeix que, en un 
moment apurat, 
pugui ésser pro
veïda de pinsos 
una comarca ra
ma.dera, ocasio
nant als criadors 
de bestiar pèrdues 

incal'culables. 
D'ací ve la con
veniència d'estal
viar l'aUals, el trè· 
vol i l'herba dels 
prats, imp.lan· 
tant fencs tant 
com sigui possi 
ble, amb el qual 

. es pugui alimen
tar el bestiar du
rant els mesos 
d'estiu i de tar· 
dor, fent sembres 
a l'hivern i a la 
primavera de mo
resc farratger de 
les varietats ano-

, menades de dent, 
les quals són sum· 
mament precoces 
i assoleixen pro· 
duccions grandio
ses en terrenys 
assolellats i ben 

adobats. 
Aquestes menes 
de moresc són un 
element dels mi
llors per a ensit· 
jar, però mentre 
no es construeixin a la nóstra terra 
les sitges que.ne
cessita la nostra 
ramaderia previ· 
sora, cal I?ropa· 
gar el culttu ael 
ñloresc farratger 
de gran rendi
ment, com el Ca-

< ragu·a, per a con
sumir en verd, a fi 
d'estalviar fencs i 
emmagatzemar
los per a les ne
cessttats de l'hi-

vern. 
Els ramaders te
nen en el cultiu 
d'aquesta planta, 
una salvaguarda 
de llurs interessos 

PREO: 
P5ó. pesseles el quilo 

Per a comandes:l_E L C U L T I V A D O R M O D E R N 
Avinguda Eduard Maristany, 19, (davant l'Estació de França) 

· Telèfon 20941. - BARCELONA 

,Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als antiDCiélJilts 
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El~ l'fER CA 1~ 
! UNITAT PESSETES J 

Superfosfat d'os,_ 1812~~~~~t d'àcid fosfòric i 112, .. ,.. ...... . _ ....... , ........................... I 
per cent de mtrogen . . . . . . ¡ 100 quilos : 17'00 : 

Superfosfat de calç, 18120 per cent d'àcid fosfòric ! ! ! 

~:~~~~;: :: ::: :::::: • ::: :::: :::::: :::::_. ::• __ ::_ . .1 :::: _.1 

Sulfat d'amoníac, 20/21 per cent de nitrogen . _ 29'00 
Nitrat de Xile, !.5116 per cent de nitrogen . . ! ¡ 28'00 ¡ 
Nitrat de calç, 15¡16 per cent de nitrogen i 28 per! ¡ ¡ 

cent de calç . . . . . . . . . . . . . . ¡ : 27'00 ; 
Cianamida, 19/20 per cent de nitrogen i 60 per cent¡ ¡ i 

de calç. . . . . . . · . : : 34'00 ; 
Sulfat de potassa, 90192 per cent, equivalent a 49/50! ! ¡ 

per cent de potassa pura . . . ·: . . . . . ! ! 34'00 ! 
Clorur de potassa, 80/85 per cent, equivalent a 50/51! ! ¡ 

per cent de potassa pura . . . . . . . . . ! ! 28'00 "! 
Matèria orgànica còrnia natural, 10111 per cent de ! ! ! 
_ nitrogen í 213 ~er cent d'àcid fosfòric . . . ! i 38'00 ¡ 
::.ulfat de ferro en gra. . . . . . . : ¡ 12'50 : 

- INSECTICIDES I FUNGICIDES I. I I 
Sofre 99/100 per cent, extra . ~ -40 quilos i 17'20 i 
Sofre 99/100 per cent, extra fi ' ' 18'80 ' 
Sofre gris o precipitat . . . : l • l 10'00 l 
Flor de sofre o sofre sublimat. . ! 50 quilos ! 25'00 ¡ 
Sofre de terròs . . . . ¡ 100 quilos l 35'00 ¡ 
Sofre en pans_, r..efinat. -:- . ; ¡ 44'00 
Sofre de canó.' . . . . ! ¡ 48'00 
Sulfat de coure, an~lès . ¡ ¡ 00'00 
Sulfat de coure, pats . . . ¡ ¡ 71 '00 
Acetat de plom cristall . . . . . . . . : : 350'00 
Arseniat de sosa anhidre, 99!100 per cent ! ; 230'00 

~t~!:~;.t~5 ,L . . . . i¡, , .. n.. flñ:~ 
PRODUCTES ENOLOGICS ! 1 

Acid cítric cristall, extra. . . . ¡100 quilos! 
Acid tartàric cristaHitzat país. · · 
Acid sulfurós anhidre. . . . . . . . . . . : ! ! 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 5 a 20 grams. ! ! 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 60 a 100 grams. ! ! 
Lluquets sense degotalls, classe corrent, . ! i 
Lluquets sense degotalls, classe manxega . i 1 
Lluquets iense degotalls, classe francesa . ! ! 
A~búmi_na de gallina en plaques . . . . . ! 1 quilo i 
Bwsulfit Jacquemin . ¡tOO quilos : 
Carbó vegetal . . . . . ' ! 
Carbó vegetal impalpable . l i 
Caseïna pura . . . . . i i 
Cola de peix Cayenne. . . ! 1 quilo ' 
Cola de peix en fideus . . . . . ! 
Cola de peix Saliansky . . . . . Í · 
Carbonat de calç (desacidificant) . . llOO ~uilosj 
Caramel concentrat . . i • ¡ 

~~~i:~~~~~~ : : : : : : : 1 : •••• ,···:·,! 

Geia~a plata en fulles priines . . . ! 
Gelatina or en fulles pÍimes . . . . : 
Gelatina Vinocol en fulles primes . . i 
Metab~sulfit de potassa cristaHitzat. . . . . i 
Metab~sulfit de potassa en pols, antiferment . ! 
Metab1su~t de potassa en líquid. . . . . . i 
O
Negre amm al en pasta rentat . . . . . . . ! ,_i 

steocola Coignet . . . . . ! 

San~ cristaHitzada. . . . . ! ',l':,_,'•,:. 

Ta~ a l;èter, pols extra . . . ! iBD! a l,alcohol, pols extra. . . ¡ 
ant a 1 alcohol, agulles extra. . . . . . ! 

Tartrat neutre de potassa, desacidificant. ·1 

MATERIES FILTRANTS ~ i 
Amiant , , · j100 quilos! 
~e~ulosa ~ • r~ f~rt~ . . . . . ¡ • ¡ 

e ulosa per a vins licorosos . ¡ 1 quilo ¡ 
Terra d'infusoris . . . · . ¡ 100 quilos ¡ 
Terra de Lebrija . ¡ ¡ 

¡ ! 

CEREALS I LLEGUMS 
¡ i 
¡ : 

~ÒS 

00'00 
475'00 
240'00 
200'00 
100'00 
100'00 
100'00 
150'00 
22'00 

500'00 
350'00 
100'00 
425'00 
27'00 
27'00 

100'00 
100'00 
350'00 
150'00 
250'00 
950'00 
975'00 
325'00 
225'00 
275'00 
165'00 
225'00 
600'00 
00'00 
00'00 

1.000'00 
1.150'00 

700'00 

1.475'00 
400'00 
10'00 

100'00 
60'00 

¡ 

i 

I 
i 
' ¡ 

Arròs Bell-lloc, zero 
Arròs Selecte 
Arròs Floreta·. : : 

.I 161'00 a 

. ! i 64'00 a 

. i • I 67'00 a 

62'00Í 
66'00! 
69'06i 

ULTIMES COTITZACIONS 

Arròs Matisat. . . . 
Arròs Bomba, primera 
Arròs Bomba, segona. 

BLAT 

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

CIGRONS 
Cigrons Màlaga, fins , números 44 a 46. 
Cigrons MàlagR de 54 a 56 . . . . 
Cigrons Màlaga de 60 a 62 
Cigrons Màlaga de 63 a 65 
Cigrons "pelones" . . . . 
Cigrons Argèlia. . . . . 
Cigrons Castella superiors . 
Cigrons Castella mitjans . . 
Cigrons moruns, número 29 
Cigrons, Sauc. 
Orar; mitjans . 
Oran superiors 

CIVADA 

Extremadura. 
Cartagena. . 

ESCAIOLA 
Andalusia, corrent. 
Andalusia, fi . . . 

FAVES 

Extremadura. 
J.l.lallorca . . 
Andalusia.· 
Iurqnia. . 
Valencianes 
Eivissa . . 
Xinesos . 
Mazaganilla 

FAVONS 

Sevilla . 
Xereç . 
Marroc . 
Italians . 
Xinesos. 

MILL 
Estranger. 
Comarca . 

MONGETES 
Mongetes Pinet, noves . . . 
Mongetes Tranquillon , noves . 
Mongetes Monquilines . . 
Mongetes Mallorca . . . . 
Mongetes Castella corrent . . . . . . 
Mongetes Castella superior garbellades . 
Mongetes Cocorrosses Castella . . . . 
Mongetes Cocorrosses Turquia 
Mongetes Barco de Avila . . 
Mongetes Perles Galícia. 
Mongetes Lingot Polònia 
Mongetes Coco Shophie . 
Mongetes Prat, noves. . 

li10RESC 
Lleida . . . . . 
Andalusia corrent . 
Plata . .. 

ORDI 

Extremadura. . 
Urgell i Segarra. 
Vermell . . . 

VECES 
Veces Navarra 
Veces Castella 

ALTRES CEREALS J LLEGUMS 
Ers país. . . . . . 
Ers estrangers negres 
Fajol .... . . 
Fesolets Galícia. 
Fesolets Castella 
Fesolets Girona . 
Guixes . . .. 
Llenties. . . . 

: UNIT A T 1 PESSETES 

. i;·~·~·~;·;~~-¡ '6'à' .. üü"~"'64:iiii 

. ! • ! 120'00 a 125'00 

. i ! 11 0'00 a 112'0ó 

·i ! ~ 
. i ¡ ¡g ~ 
., ! w > 

I IlO,.:. ~o·oo 
. i i 70'00 a 72'00 
. i ! 62'00 a 63'00 
. ¡ ¡ 60'00 a 62'00 
. ! : 52'00 a 70'00 
. ! i 00'00 a 00'00 
. ! ¡ 140'00 a 200'00 
. ! :110'00 a HO'OO 
. ! ! 00'00 a 00'00 
. ! ¡ 180'00 a 190'00 
. ! ! 00'00 a 00'00 
. ¡ ¡ oo·oo a 00'00 

.i i 36'50 a 37'50 

. ¡ ¡ 00'00 a oo·oo 
l ¡ 

· i j¡ 25'00 a 130'00 
· I ! 120'00 a 125'00 
I i 
¡ ¡ 

· l : 48'00 a 49'00 
· i i 48'00 a 49'00 
· l i 48'00 a 49'00 
. ¡ 00'00 a oo·oo 

· ¡ i 00'00 a 00'00 
· ¡ ! 00'00 a 00'00 
. ! ! oo·oo a 00'00 ·¡ I 00'00 a 00'50 

·¡ i 50'00 a 51'00 
·¡ ! 51'00 a 52'00 

· · ! 00'00 a 00'00 
· Í 00'00 a 00'00 

' ' 45'50 a 46'00 . i 
: 

. ! 
! . ¡ 

~ . ¡ 
·¡ 

~ ~ 
. ¡ 

I 
'I 

I 
: ~ 

I 
: ~ 
. ' : 
: ¡ 

00'00 a 00'00 
42'00 a 43'00 

75'00 a 77'00 
73'00 a 74'00 
75'00 a 77'00 
62'00 a 63'00 

101 '00 a 103'00 
100'00 a 104'00 
78'00 a 85'00 
68'00 a 69'00 

135'00 a 00'00 
52'00 a 60'00 
88'00 a 90'00 
85'00 a 87'00 
82'00 a 86'00 

39'00 a 42'00 
40'50 a 41 '00 
42'00 a 43'50 

37'00 a 37'50 
37'00 a 37'50 
WOO a 46'00 

44 '50 a 45'00 
H'50 a 45'(0 

41'00 a 42'00 
41'00 a 41 '50 
50'00 a 52'00 
95'00 a 100'00 
91'00 a 92'00 

105'00 a 107'00 
44'50 a 45'(0 
80'00 a 10&'00 
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FARINES I DESPULLES 
t?arina sencera, mitja força . 
Farina sencera, força. . . . 
Farina extra blanca, superior . 
Farina blanca, corrent 
Farina Aragó. . . 
Farina regió . . . 
Nómero 3, amb sac. 
Número 4. 
Segones 
Terceres 
Quartes. 
Menut . 
Segó .. 
Segonet. 

FARRATGES I Pli\SOS 
Garrofes negres Vinaroç, sense sar. 
Garrofes negres Castelló. . . . . 
Garrofes València . 
Garrofes roges . . 
Garrofes Eivissa . 
Garrofes Mallorca . . . 
Polpa de remolatxa, país, sense sac 
Tortó de eoco . . . . 
Farina de llinosa 
Alfals primera 
Alfals segona. 
Palla Uargueta 
Palla curta. . 
Fulla d'olivera 

ALLS FRUITES SEQUES 
Alls, en forc de 50 cabeces. . 
Alls, en forcs de 100 cabeces . 
Cappares, la dotzena . . . 

AMETLLES' 
Mallorca propietari, sense tros 
Mallorca escollida . . . . . 
Llargueta . . . . . 
Mollar, amb clofolla . 
Gra Esperança primera 
Comuna 

ANÍS EN GRA 
Andalusia . . 
Marn:a . . . 

AVELLANES 
Gra yrimera . 
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 

Castella, pelats . 
SAFRANS 

Selecte . . . 
Superior Estat 
Aragó .. 

XUFLES 
Escollides . 
Colliter. . 

ous 
Empordà ..... . 
Vilafranca del Penedès . 
Mallorca . . . . . 
Mahó ..... . 
Eivissa . . . . . . 
Mazagan, tres tipus . 
Turquia, dos tipus . . . . . . 
Bulgà ria, dos tipus . . . . . . 
Finlàndia (13, 14, 15 i 16 lliures) . 
Danès (15 lliures i mitja) . . . 
Polac, 53!54 i 51 /52 . 
Polac, petit . . 

D'OLIVA 

Corrent bo, taxat 
Corrent superior 
Classe fina. . . 
Classe fina extra. 
,Neutre d'oliva . 

OLIS 

·. 

AORJCUL TURA I RAMADERIA 

¡_~];~!.¡ .. ~~~!.~~., 
. :100 quilos ! 00'00 ll 00'00 i 
·i • i 85'00 a 125'00 ' 
·i i 62'00 a 63'00 
.¡ i 57'00 a 58'00 
·i i 57'00 a 62'00 
·i • i 57'00 a 62 00 
. ¡ 60 quilos i 24 '50 a 25'00 
,¡ i 24'00 a 24'50 
.i i 19'00 a 19'50 
.i i 17 '50 a 18'00 
,¡ i 17'00 a 17'50, 
, i 70 litres i 5'25 a 5'50! 
.i i 5'00 a 5'25 I 
.¡ i 4'50 a 4'75' 
¡ ¡ 

.! 42quilosÍ 7'15a 

.·,i .! 7'00 a 
7'00 a 

.I i 6'75 a ·I i 5'50 a 

. • i 5'25 a 

.i lOO quilos! 27'50 a 
•1 ¡ 34'00 9 
.¡ ¡ 34'00 a 
. ¡ : 16'00 a 
.; l 14'75 a 
.¡ i 5'50 a 
.i ! 5'50 a . ¡ i 14'40 a 
: I 

7'25 
7'25 
7'25 
7'00 
5'75 
5'50 

30'00 
38'00 1 

35'00 I 
oo·oo I 
00'00 
0'00 . 
0'00 

00'00 

I ; 
· l Un qui\ o l 2'00 a 2'50 

: l 1 4~;~~ : og:~~ 
.!Joo quilos 1'340'00 a 00'00 
·i • 350'00 a 00'00 
·i • 170'00 a oo•oo· 
·i • !125'00 a 00'00 
·i !360'00 a 00'00 
·i i350'00 a 00'00 

.i 1150'00 a 00'00 
·! i 155'00 a 00'00 

.i !310'00 a 00'00 
i i 125'00 a 00'00 

·i i130'00 a 00'00 
i i 140'00 a 00'00 
¡ i 

·! lt40'00 a 00'00 
! Í130'00 a 00'00 

· i i 115'00 a 00'00 
· ! i 11 0'00 a 00'00 
· i i130'00 a 00'00 

: I 

·l l 155'00 a 00'00 

.i I 50:00 a 00'00 
·i i 85'00 a 00'00 
¡ !140'00 a 00'00 

i 
i150'00 a 00'00 ! 140'00 a 00'00 

! 00'00 a 00'00 

¡370'00 a 00'00 

El quilo ¡ 185'00 a 00'00 

.·¡' i 175'00 a 00'00 
1145'00 a 155'00 

· 100 quilos i 105'00 a 00'00 r 00'00 a 00'00 

30 dotzenes i 72'00 a 00'00 
; 83'00 a 00'00 
i 68'00 a 00'00 
; 73'00 a 00'00 
i 63'00 a 00'00 
i 56- 54- 52 
i 62'00 a 52'00 
i 60'00 a 52'00 
¡ 60-63-65-68 
i 65'00 a 00'{'0 
i 59'00 a 55'00 i 52'00 a 00'00 

. 100 quilos i150'00 a 00'00 
; 156'50 a 00'00 
i172'00 a 00'00 
¡189'00 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 

DE PINYOLA 
Verd , primera . 
Verd, segona. . . . . · · 
Aragó primera , blanc, origen. 
Groc, segona . . 
De baixa acidesa 
Fosc . 

DE COCO 
Blanc (en barrils) 
Cochín 
Palma 
Extrafior 

DE LLINOSA 
Cru (en barrils) 
Cuit 
fn color . 

; .Y.~.!.~!-¡ ... ~.~~~.!.~~-
1 ' 

. !100 quilos !120'00 a 122'00 

. i • ! 00'00 a 00'00 

. i i 124 '00 a 126'00 

. i ! 00'00 a 00'00 

. i ! 120'00 a 147'00 

. ¡ i 00'00 a 00'00 
; i 
! ¡ 00'00 a 00'00 . ¡ ! 

. ! 1¡ 00'00 a 00'00 
• 00'00 a 00'00 ·¡ J 00;00 a 00'00 

' 1 

, ¡ 1185'00 a 00'00 
. ¡ 1193'00 a 00'00 . ! 1205'00 a 00'00 

SURO i ! 
Planxes de suro de 2 a 3 centimetres gruix, primera. jEI quintar i 65'00 a 70'00 
Planxes de suro de 2 n 3 centímetres gruix, segona. : • I 30'00 a 35'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, tercera.¡' i 15'00 a 20'00 
Planxes de suro de 3 a 4 centimetres gruix primera. I 80'00 a 90'00 
Planxes de 3 a 4 centím. gruix primera ordinària. ·¡ 50'00 a 55'00 
Plarn:es de 3 a 4 centímetres gruix segona . . . . ! 25'00 a 30'00 
Plarn:es de 3 a 4 centímetres gruix tçrcera . ¡ l 15'00 a 20'00 

VINS 
Penedès, de 8 a 10 graus . . . 
Camp de Tarragona, de 9 a 19 graus . 
Conca de Barbarà, de- 8 a 9 graus . . 
Priorat, de 13 a 15 graus . . . 
Vilanova i Geltrú, de 8 a ·10 graus 
Igualada, de 8 a 10 graus 
Martorell, de 8 a 10 graus 
Manxa, de 12 graus 
Aragó . 
Mistela . 
Moscatell 

ALCOHOLS 
Rectificats d'indústria, 96/97 graus . . . 
Rectificats de residus vinics, '16/97 graus. 
Rectificats de vi, %¡97 graus . 
Desnaturalitzats 88!90 graus . 
Destiliat de brisa . . . . . 
Aiguardent de canya, de 75 grans . 

TARTRA I DERIVATS 
Mares de vi, 24/30 graus d'àcid . . 
Tattrat de calç, 50!52 graus d'àcid . 
Tartrà de brisa, 55/60 graus d'àcid . 

VINAGRES 
CLASSE CORRENT 

Daurat 
Prior. 
2 en 1. 

CLASSE VELLA 
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. . . . . . . . . 
Vedelles de lli!t del país fins a 100 2uilos. 
Estaques fins a 150 quilos . 
Estaques des de 150 quilos . 

PORQUÍ 
Del país blancs . . 
Valencians blancs. 
Extremenys . 
Mallorquins 

CAVALLAR 
Cavalls grassos, a ull, segons siguin 

LLANAR 
Moltons aragonesos, de 12 quilos 
Anyells aragonesos, de 9 quilos . 
Anyells aragonesos, femelles, de 9 quilos 
Lletals aragonesos, de 5 a 7 quilos . . 
Moltons extremenys, de 12 a 14 quilos. 
Ovelles extremenyes, de 10 a 12 quilos 
Anyells extremenys, llana . . . . 
Anyells extremenys, femelles llana. 
Moltons extremenys 
Anyells manxecs, vena . . . . 
Anyells manxecs, capats . . . 
Anyells manxecs, femelles . . . 
Moltons castellans, de 12 quilos . . 
Ovelles castellanes, de 11 a 13 quilos 
Anyells castellans . . . . 
Anyells castellans, femelles 
Moltons segurenys 
Ovelles segurenyes 
Anyells segurenys . 
Anyells segurenys, femelles 

l ! Ne- Ro-l Grau i ! Blanc gre aa1 
. i carga i1'80 -1'75-1'70 
• i Ï1'85- 1'90 -1'85 
.¡ 11'75-1'70-1'70 
. : lo·oo- 2'40- o·oo 

io·oo- 1 '70- o·oo 
'1'65 -1'65- 0'00 
1 '85 - 1'85 - 0'00 
1 '70 - 0'00- 0'00 
0'00 - 0'00- 0'00 
,2'80- 3'00- 0'00 
i3'80 - 0'00- 0'00 

100 graus 1265'00 a 285'00 
• '¡245'00 a 00'00 
• 250'00 a 255'00 
• 1116'00 a 00'00 
• i 00'00 a 00'00 

i21 0'00 a 00'00 
Grau i i 

100 ····¡ 
•. 

EI quilo 
canal 

¡ 

., 
i 

! 
i 
¡ 

0'75 a 0'00 
1'40 a 0'00 
1'25 a 0'00 

30'00 
40'00 
50'00 

80'00 
80'00 

125'00 

30'00 
35'00 
40'00 

2'20 a 
2'20 a 
3'20 a 
3'75 a 
3'25 a 
2'70 a 

2'40 
2'40 
3'50 
4'00 
3'50 
2'90 

2'50 
2'50 
2'15 
2'15 

a 2'70 
a 2'70 
a 2'25 
a 2'30 

(Variació) 

3'55 a 
~·oo a 
4'30 a 
4'70 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
3'25 a 
0'00 a 
3'70 a 
4'10 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 
0'00 a 

3'65 
4'10 
4'40 
4'80 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
o·oo 
0'00 
0'00 
o·oo 
3'35 
0'00 
3'80 
4'20 
0'00 
o·oo 
o·oo 
0'00 



AGRICULTURA I RAMADERIA ,.-

IMPORTANTS OBRES D'AGRICULTURA · 

CltNCIES APLICADES A L'AGRICULTURA 

Compendio de Agricultura. SELTENSP1!RGER (C.). Un volum. 18,50 ptea. 

14,50 ptes. 

21 ptea. 
Boténlc.a agrícola. SCHRIBAUX (B.) I NANOT (2.• ed.). Un volum. . 

Química agrícola (Quim/ca del Sue/o). ANDRÉ (G.) (2.• ed.). Dos volums. 

Química agrícola (Quim/ca vegetal). ANDRÉ (G.) (2.• ed.). Dos volums. lli 

Entomologia y Parasitologia agricolas. GUÉNAUX (2.• ed .). Un volum. 

ptes. 

En premsa. 

29 ptea. Microbiologia agrlcola. KA YSER (B.). Dos volur_na. 

Hidrologia agrícola. DIÉNERT (F.) . Un volum. 

Meteorologia y Física agrícolas. KLEIN (P.) I SANSOH ij .). Un volum. 

Anéllsls agrícolu. GUILLIN (R.). Un volum. 

Higiene de la graofa. REGNARD (P.) i PORTIER (P.). Un volum. 

Geologia agrlcola. CORD (B.). Un volum. 

Prevlsión del tiempo en Agricultura. SANSOH ij.). Un volum. 

Ornitologia. GUÉNAUX (G.). Un volum • .:. 

Diccionario .de Agricultura, Zootecula y Veterloarla, dirigit per A. MA
TONS i M. ROSSELL I VILÀ. Es publica per fascicles . Publicats ela 
volums primer i segon, que comprenen els fascicles I a VI. Preu de 
cada . volum. • • . . . . . . • 
Es publica per fascicles. Preu del fascicle. 

Compendio de Química agrícola. GAIN (E.). Un volum. 

Anatomia Veterioarla. SISSON (S.). Un volum. 

El Suelo. VILLAR (B. H. DEL). Un volum. 

La Agricultura 'J' el Clima. ALCARAZ MARTfNEZ (B.). Un volum. 

lnvestlgaclón de aguas subtemíneas. DARDER PERICAS (B.) . Un volum . 

El Crédlto agricola oooperativo. DE RODA 1 jiMÉNEZ (R.). Un volum. 

PRODUCCIÓ I CONREU DE LES PLANTES 

Agricultura general. DIFFLOTH (P.) (2 .• edició). Quatre volums: 

15,50 ptes . 

15,50 ptes. 

15,50 ptes. 

15,50 pies. 

15,50 ptes. 

13,50 ptes. 

En premsa. 

67 ptes. 
20 ptes. 

21,50 ptes. 

127 ptes. 

11 ptes . 

8 ptes. 

26 ptes. 

9 pf es . 

I. Suelo 11 mejoramienlo de las lierras. . . . . . 
Il. Labores 11 rolación de cullivos. . . • . . • • 

III. Siembraa 11 c>Lidado de los cullivos. . • . • • • 
IV. Cosechas 11 conservación de los produclos agrlcoltU. 

15,60 ptes. 
15,50 ptes. 
14,50 ptos. 
14,50 ptes. 

Abonos. GAROLA (C. V.) (2.• edició). Dos volums. 

Cerealea. GAROLA (C. V.) I LAVALLÉE (P.) (2.• edició). Dos volums. 

Prados y Plantu forraferas. GAROLA (C. V .) . Un volum . 

Arboricultura fru tal. BUSSARD (L.) ¡ Du VAL U.) (2.• ed .). Un volum . 

Silvicultura. PRON (A.). Un volum . 

VIticultura. PACOTTET (P.) (2.• edició). Un volum. 

Cultivo hortlcola. Bus SARD (L.). Un volum . 

Plaotas de escarda. HITlER (H.). Un volum. 

La Mlmbrera (Cultivo y aplicaciones). LEROUX (B.). Un volum. 

Enlermedades parasitari as de las plan tas coltlvadas. DELACROIX U.) i 
MAUBLANC (A.) (2.a edició) . Un volum . . . . . . . 

En f. no parasitarlaa de las plan tas cultlvadas. DELACROIX . Un volum. 

Cultlvos meridlonales. RIVJÈRE (CH.) y LECQ (H .). Òos volums .. 

Tratado de Patologia y Terap. vegetales • . FEPRARIS (T.). Dos volums. 

Ollvlcnltnra. MANUEL PRIEGO U.). Un volum. 

La Alfalfa. CRUZ LAPAZARAN BERISTAIN U.). Un volum. 

La uva de mesa de Almeria. RUEDA FERRER (P.). Un volum. 

El cultivo del arroz. PONT DE MORA (R.). Un volum. 

El Allorlón. RIERA (P. I.). Un volum . 

Los parlis. de los lnaectoa perjodiciales. R. GARClA MERCET. Un volum . 

El Chopo. RIU UoSÉ M.a). Un volum. • 

El trigo y so aelección. NAGORE (D.). Un volum. 

El CimeJo y sn cultho. SALA (RAMÓN). Un volum. 

29 ptes. 

29 ptes. 

11,50 ptes. 

16,50 ptes. 

16,50 pies. 

17,50 ptes. 

16,50 ptes. 

16,50 otes. 

14,50 ptes . 

15,50 ptes. 

14,50 ptes. 

32 ptes. 

85 ptes. 

11 
7 

u 

pies . 

pies . 

ptes. 

En prems3. 

14 ptes. 

9 ptes. 

6 ptes. 

11 ptes. 

14 ptes. 

PRODUCCIÓ I CURA DELS ANIMALS 

Zootecnla general. DJFFLOTH (P.). Dos volums . 

Rnzas bovinas. DtFFLOTH (P.). Un volum. 

Razas caballares. DIFFLOTH (P.). Un volum. 

Gnnado lanar. D!FFLOTH (P.). Un volum. 

Avicultura, VOITELLIER (C.) (2.• edició). Un volum. 

Aliment. racional de los Anim. domésticos. GOUIN (2.• ed.). Un volum . 

Higiene y Enfermedades del gaoado. CAGNY i GOUIN (2.• ed.) . Un volum. 

Apicultura. HOMMELL (R.) . Un volum. 

Cabras, cerdos, conejos. DIFFLOTH (P.). Un volum. 

Sericicultura. VrEIL (P.). Un volum. 

Produccióo y doma del caballo. BONNEFONT U.). Un volum. 

La Pesca y los Peces de agua dulce. VJLLATE DES PRUGNES (R .). Un vol. 

Piscicultura . GUÉNAUX (G.). Un volum . . 
Manual de Veterinaris practica. HUGUI ER. Dos volums . 

Métodos modernos de Avicultura. DJFFLOTH (P.). Un volum. 

Enfermedades de las Abefas. A. CAILLAS. Un volum. 

Allmentaclón de los Animales. ROSSELL 1 VILÀ (M.). Un volum . 

ENGINYERIA RURAL 

Material vitícola. BRUNET (R .). Un volum. 

Material vinícola. BRUNET (R.). Un volum. 
Construcciones rurales. DANGUY U.) . Un volum. 

Riegos. RJSLER (E.) i WÉRY (G .) (2.a edició). Un volum. 

Drenaje y saneamiento de las tlerras. RISLER i WÉRY (2.• ed .). Un vol. 

Practicas de Iogeniería rural. PROVOST (A .) i ROLLEY (P.). Un volum . 

Electricidad agrícola . PETIT (A.). Un volum. 

Topografia agrícola . MURET (C.). Un volum. 

Maquinas de labranza. COUPAN (G .). Un volum. 

Maquinns de recolección. COUPAN (G.). Un volum. 

El Catastro español. ALCARAZ MARTÍNEZ (B.). Un volum . 

TECNOLOGIA AGRICOLA 

Vin iflcación. PACOTTET (P .) (2.a edició). Un volum. 

Aguardientes y vinagres. PACOTTET (P.) . Un volum. 

Lechería. MARTIN (C.) (2."' edició) . Un volum . 

Las Conservas de lrutas. ROLET (A.) (2 .a edició) . Un volum . 

.• 

Las Conservas de Legumbres (Cames, product0/1 del corral y de ta le-
cheria) . ROI..ET (A.). Un volum .. 

Industria y comercio de los Abonos. PLUVINAGE (C.). Un volum. 

La remolncha y la !abric. del azúcar de remolacba. SAILLARD. Un volum. 

El Manzano de sidra y la Sidrería. WARCOLLIER (G .). Un volum. 

Destileria agrícola e Industrial. BOULLANGER (E.). Dos volums. 

Vinos de Champaña y espumosos. PACOTTET i GUITTONNEAU . Un volum . 

Las indul!frias de la Leche. LLOVP.T U.). Un volum. 

Enfermedades de los vinos . BRUNET (R .). Un volum . 

Contabilidad agrícola. P. j . GIRONA. 

Las Resinaa. M. TOMEO. Un "olum . 

ECONOMJA I LEGISLACIÓ RURAL 

Economia rural. jOUZIER (B .). (2.• edició). Un volum. 
Explotaclóa de no dominio agrícola. VUIGNER (R .). Un volum. 

El libro de Ja campesina. BUSSARD (0.). Un volum. 

Agenda Agrícola. WÉRY (G .) (6.• edició). Un volum .. 

Organizacióo científica del trabajo agrfcola. MALLART Q.). Un volum . 
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17,50 pies 
16,50 pies . 

15,50 ptes 

16,50 ptes 

15,50 ptes 

16,50 pies 

16,50 ptes 
15,50 ptes 

15,50 pte~ 

15,50 ptes 

16,50 pies 

15,50 pies 
39 pies 

23 ptes 

8 pies 
9 ptes 

15,50 ptes 
16,50 ptes 
16,50 ptes 

15,50 ple~ 
13,50 pies 

15,50 pies 

16,50 pies 

15,50 pies 

16,50 ptes 

En premsa 

15 pi es 

16,50 ptu 

16,50 pies 
15,50 ptes 
16,50 ptes 

16,50 pies . 

16,50 ptes 

19,50 pf es 
17,50 ptes . 
29 pte s 
15,50 pies . 
11 ptes. 

9 pte s 
17 ptes . 

En premsa 

En premsa . 
17,50 ptes. 
15,50 pies . 

7 ptes. 
12 ptea. 

Per a comandes, adresseu-vos a EL CULTiVADOR MO DERNO, Avinguda. Eduard Ma.ristany, 19 (Davant 

de l'Estació de França.). Telèfon, 20941.- BARCELONA 
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Pt-t LLIM EL 
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Aliment melassat per a 
tota mena de bestiar 

(Treball, engreix, de llet) 
La melassa, producte de les fàbriques de sucre, conté una 
quantitat important d'aquesta substància considerada per 
la ciència com un aliment predominant del múscul, carbu-

rant del motor animal i estalviador de matèries grases. 
Fa ja molt temps que en altres països és emprada la me
lassa per a l'alimentació del bestiar de tota mena, amb re-

sultats molt satisfactoris. 
La millor forma d'administrar-la als animals és barrejada 
amb palla, la qual serveix de coixí per a omplir el tub di
gestiu i estimular les seves funcions, completa la ració or-

dinària i activa la secreció dels sucs digestius. 
La Societat A.n6nhna Morat6 produeix a la seva 

•Sucrera i Refineria Sant Lluís• un aliment anomenat 

PfiLLIMEL . 
que, com el seu nom indica, està format per palla de blat 
de primera qualitat, barrejada íntimament amb melassa. 
Aquest producte pot substituir completament la polpa seca 
de remolatxa amb g_ran avantatge i constituir un comple
ment important en I alimentació ae tota mena de bestiar 

(de treball, per a engreix, de llet, etc.) 
El preu és de 18'15 pessetes els 100 quilos en bales de 40 
quilos i de 22'15 ptes. els 100 quilos esmicolat i en sacs de 

25 quilos. 

Adreceu-vos a Societat Anónima Morató Comerç, 11 
ccSucrera I Aeflaerla Sill Llufs•. - Carretera de Ribes 

BARCELONA 

ARAN 
Essencialment de divulgació 

i pràctica 

SENSE TECNICISMES . . PER A RAMADERS I PROFANS 
~ més difosa a Espanya A11'èrica 

Ganado vacuno. Tercera edici6, I Mataderos, Carnes y substan-
617 pàgines, 149 gravats. Relli¡:at, 14 cias alimenticiaS. 725 pàgines, •47 
peasetea. gravats, 16 làmines en color, 30 pes~eles. 

Ganado Lanar y Cabrío. Ter- Los animales en la hacienda, 
cera edici6, 532 pà~ines, 137 ¡:ravata. Re- en el mercado y en Ja exposi
IJJrat, 14 pessetes. 

ción. 390 pgs. i 100 gravats, 12 pessetes. 
Ganado de Cerda. Quarta edició, 
43• pàgines, H gravats. Relligat, 12 pes- Cultivos forrajeros y alimen
aetes. • tación del ganado. 6oo pgs. 1 3 pts. 

Las aves y sus productos. Ter- La crisis agrícola y el reme-
cera edició, 442 pàgines, us gravats, 19 · 
làmines en color. Relligat, 12 pessetes. di o COOperatlVO. Traduït de la de-

sena edició francesa. Relligat, 6 pessetes. 

El Ganado Y sus Enfermeda- Zootecnia. Explotación econó
des. Tercera edici6. A l'abast de tot- mica de animaleS. 650 pà~ines 1

• 
hom, 476 pl.¡:ines, 9• gravats, II làminea .. 
en color, 1• pessetes. nombrosos gravats, 14 pessetes en tela. 

Quesos y Mantecas. Segona edi- Tierra y Ganadería. 230 pàginea, 
ci6, 346 pàgs. 86 gravats. Relligat, 12 ptes. en tela, S pessetes. 

La vaca lechera. Quarta edicl6, 336 El conejo y sus productos. 365 
pàgines, 128 gravats. Relligat, t::& pessete1. pàgs, ro làmines i gravats. E o tela, to ptes. 

Es ven en totes les llibreries d'Espanya i Amèrica i en 

EL CULTIVADOR MODERN 
Av. E. Marlstany, 19, (Davant l'Estació de França)- Tel. 20941. - BARCELONA 

Contractes de Conreu 
LLEI AGRÀRIA 

Rabassa ~ Parceria -. ... , ... 

Masoveria - Arrenda-
ments - Plets i Causes 

c. 

Divorcis -Acomia~aments 
Crè~ils _- Jurats Mixtes. 

. .. 
VIDAL SOLA 

ADVOCAT - PERIT MERCANTIL 

Hospital, 103, Entr. - Telèfon 10315. Hora: de 5 a7 

BARCELONA 

Avicultura 
Productiva 

PER 

HARRY R. LEWIS 

3. a Edició 
500 Pàgines 

233 Fotogravats 

Aquest llibre presenta, 
raona i exposa el mitjà 
infaHible, clar i científic 
per a mantenir de 200 

a 500 gallines, sense 
molt treball i obtenir 
d'elles exceHents be-

neficis 

Per 30 Peaaetes 
es tramet per correu certificat 

EL CULTIVADOR MODERN · Av. E. Maristany, 19, 
(Davant l'Estació de França)- Tel. 20941. - BARCELONA 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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DANIEL ROBERT - Clarís, 72 - B A RCELONA 
De venta en farmacias y centros de específicos 

La Poda de la Vid 
per 

N. Garcia de los Salmones 
Enginyer Agrònom 

Demaneu-lo a EL CULTIVADOR MODERN 
Avlnguda Eduard Marlslany, 19, (Davant Bslacló 
da França). Telèfon 20941. • 8 A R C B L ON A 

Estudi raonat de la poda de 
la vinya, amb 26 làmines de 
:: fotogravat i 109 figures :: 

Preu: 7'50 pessetes 

REIXATS 
de fil metàHic de vàries menes per a 

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

per a cereals 

Indústries TOMAS, S. A. 
LORQUÍ (Múrcia) 

FÀBRIQUES A: 

LORQUÍ IZALZU (NA VA R RA ) 

-~ 

I 

Un tractor econòmic1 L A. ·N z 
... EL 

Especialment construït per a 
cremar OLIS PESATS. El més 
senzi ll . E l menys propens a 
averies . El de més duració. 

Es construeix en quatre tamanys: 

De 12120 HP { 
11 15130 11 de rodes 
11 22138 11 

i de 40 HP Tipus Eruga de cadenes 

Demaneu catàl egs i preus a la Casa 

Pere Paré8 ·Avinguda Eduard Marislany, 15 ·BARCELONA 
Sucursal a SARAGOSSA: Miraflores, 1, 3 i 5 

LA CASA MÉS BFN ASSORTIDA EN TOTA 
MENA DE MAQUINES AGRICOLES 

GUERRA ALS CADELLS 
Defenseu les vostres collites. Mateu els cadells de les pa
tates , cebes i tota mena de plantes dels vostres horts. Evi
teu la terrible plaga que destrueix les vostres hortalisses. 

EMPREU SEMPRE, L'INFALIBLE I ECONÒMIC 

.CADELLMAT 
No perjudica les plantes, ni la terra 

No s'ha d'emprar en planters 
Us responem de l'èxit. Estem disposats a fer una prova 
gratis en el vostre hort. No us caldrà més que telefo nar 
a la nostra fàbrica i us demostra rem pràcticament l'efi -

càcia del nostre Cadellmat 

S'expedeix en llaunes de 12 i 20 quilos, 
i en barrils o bidons de 100 o 200 quilos. 

MANERA D'EMPRAR EL CADELLMAT 
A mesura que raja l'aigua dintre el reguerot, es va tirant el Cadellmal 
a raig de porró. Procurar que tota l'aigua de la regada contingui igual 
quantitat de producte. No deil:ar de tirar-hi el Cadell mal mentre duri 

l'operació de regar. 

Agricultors: Se us InVIta a I er una prova gratis. Demaneu-la al tel. 33328 ·Barcelona 

Fabricants: VALLÉS GERMANS, S. A. - Massini, 79 

( S A N S ) BARCELONA 

A¡rairem als nostres llegidors que -esmentin AGRICUL!TURA RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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Investigacions Subterrànies 
Investigació d'aigües, minerals i roques a qualsevol pro-
funditat, amb dispositius patentats de pròpia invenció 

Tècnica científica Mètode ràpid Serietat absoluta 
Determinació concreta, des de la superfície, de jaciments, llur extensió, superposicions, 
naturalesa i composició, profunditats i gruxàries, intensitats o relativa riquesa, etcètera. . 

Entreguem sempre un informe escrit basat en dades comprovades. Referències nombroses i de qualitat, que oferim, garan
teixen l'exceHència fins avui no igualada, dels nostres dispositius i de la nostra tècnica. 

Domènec Palet i Barba Auxiliar: 

Geòleg- Investigador 
T ERRA S S A . - Rasa, 29 - Telèfon 2086 

Miquel Palet i Martí (fill) 
Enginyer 

MOLINS TRITURADORS 

''El Campeón Universal" 
Patent n.0 91267 

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

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

seu rendiment i bon funcionament. 

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

Per a detalls, al constructor: M A R e T o R R A s Riereta, 15 - B A R e E L-0 NA - Telèfon 16884 

Ous de Naftalina Cafès del Brasil per tota Espanya 
Pate1tats I model Industrial Registrat 

Maten e1 poll. Desinfecten 
els ponedors. Eviten en les 
gallines el vici de menjar-
se els ous. Serveixen d'ou 
:: ponedor. Maten l'arna :: 

-.- Preus franc d'embalatge estació Barcelona 
Una doizena• 6 pie•• ona Una groaaéu ' pte111. 

la dotzena 

EXIGIU ELS CAFÉS DEL BRASIL 

són els més fins i aromàtica 
De venda a les principals Drorueries i a Ja CASES BRASIL 

Comercial de Producte• Refioata del Quitrà, S. A. PELA YO - BRACAFÉ - CARIOCA 
Rambla de Catalunya, 66, I.er, lletra G. :-: Barcelona 

LONES par a Segadores 
J O S E P S A U L E D A : Fàbrica de Lones : 

LONES per a tota mena d'espardenyes.-LONES de tots els gruixos i ampla
des per a veles de carruatges i autos.-LONES en colors sòlids per a veles 
de rnagatzems.-LONES per a velam, vaixells, encerats, vagons, tendes de 
campanya, etc.-LONES de cotó i cànem per a diversos usos industrials. 

Sant Pol de Mar (Barcelona) MANGUEAES TEIXIDEI DE LLI 
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A VI CUL TOR! Us interessa 
el nou sistema d'alimentació 

Els nostres avicultors ja poden posar-se a 
l'altura de les granges dels Estats Units, 
Anglaterra, França i Holanda, les quals 
han substituït amb gran èxit les farines pels 

RANXOS COMPRIMITS O GRANULATS 
en forma de boletes, cilindres, ·cubs, etc. 

"TODO EN UNO, 

AVANTATGES DE 

"TODO EN UNO" 
I. a Eviten pèrdues de vitamines i •nrcmciament, ja que 

la seva rorma presenta poca superfjcie a l'aire i per 
tant no hi ha occidació de l'oli· de fetge de bacallà. 

2.• Simplifica I economitza mà d'obra i te"'p1 (la fari· 
na i els grans form en tot en un). 

3.a No es perd res, en canvi les farines en picossejar· 
les salten a terra. 

4.• M'• higi¡nJc, per evitar contagis ¡·a que les farines 
s'impregnen del que expeHeixen e bec i .¡es fosses 
nassals de les aus malaltes. 

5.• Major rendiment. Les aus per naturalesa són gra· 
nfvores i per això el seu organisme assimila més bé 
els grans. 

6.• cTodo en uno• obliga a menjaria relad6 celculada. 
L'ull de la gallina aug'!lenta set yegades més que e~ 
de l'home. Per això tna el que h convé dels grans 1 

farines i no consumeix la relació nutritiva adequada. 

7 .• Simplifica la VÏQilàncla de despeses, doncs resta 
suprimida la raCió de grans. 

..&:F-' 
~""~ 

PATENTAT 
aquest sistema d' alimentad6 
per a ES PANY A I POSSESSIONS 

MARQUES 
REGISTRADES 

. ~ 
VÓS US VEUREU OBLIGAT A EMPRAR-LO , 

Diploma d'Honor, Exposició Naciona l d'Avicultura , Sevilla, abril 1935 

Elaboració i venda de ~TODO EN UNO~ VIDUA DE J. RAVÉS, Comerç, 33 BARCELONA 
FUNDADA A L'ANY 1900 

Distribuïdora directa per ·a Espanya dels frigorifl~s Nacional Uruguai, Montevideo, Brasil i Argentina. Pesqueries Stovanger (Noruega ) 

FA.RINES DE CA.RN. DE PEIX. o• OSTRES -PILOT•, o• OSSOS ES'I'ERILI'IZA'l'S 
A L F A L S (Des de 500 quilos en ~ndavant, envasa• d'arigen sl es sol·liclta) FARINES DE TURTÓS, etc. 

ELABORACIÓ DE RANXOS AVÍCOLES EN FARINES PER A POLLETS, LLOCADES, PONEDORES I 

CONILLS - MESCLES DE GRANS - LLET EN POLS - OLI DE FETGE DE BACALLÀ cNORUEGO» 

Superaliments V 1 TAM 1 N _ EN E ·R G 1 L EN ERG I L - F O S F A T per. a realitzar els ranxos 
OFICINA DE CONSULTA GRATUITA PER ALS CLIENTS SOL·UCITEU NOTA DE PREUS 

:· 
' 
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v I N T E R S: 
LES PREMSES CONTINUES 

COL IN 
Són les millors fins avui. No dei· 
xen solatges, quedant el vi sense 

aspror. 

Primer Premi i Medalla d'Or en el 
Cgncucs de Premses a Alcàssar 

de Sant Joan 

= = = 
Material de Verema 

Productes per 
a l ' Elaboració 

= = 1:1 

DEMANEU DETALLS I CA· 
TÀLEGS 

VIGENTS VILA CLOSA PASSEIG DE GRACIA, 88 
Tel. 72095-Dir. Teleg. KEGEVILA Barcelona 

GRANJA A VICOLA pRAT 

Gall •Prat·Rossa•, el qual junt amb dues 
gallines d'igual bellesa guanyà el carn· 
pionat a l'Exposició de Sevilla, 1935, 

únic atorgat a la raça •Prat Rossa•. 

, . 

Garantia de qualitat - Una sola raça, 11Pràt Rossa11 

Pollets. -- Gallets milloradors. -- Galls reproductors 
Gallines altament ·seleccionades. -- POSTA -- COLORACió 

E•pec:ialita~ en pollet• d'un dia qarantiizant en 
absolut la .naqnffic:a arribada i e•c:rupolo•a del• 

.na te ixo• 

D'ençà de la seva fundació la GRANJA AVÍCOLA PRAT va a la davantera 
de les demés Granjes Avícoles dedicades a la raça «Prat-Rossa», ostentant re· 

compenses de mèrit mai no igualat. 

C"-l'fPION"-T$ DE R"-ÇES NA.CIONA.LS, obtinqui• a Madrid, 
Sevilla9 Barc~loo..a, prhner prellli Expo.tci6 Paria, ire• pri• 
lller pre~ah i llledalla d 90r Expodc:i6 València, prilller• 
preiDh i catllpioo.at EJK:posic:i6 Se-villa, t9J.S, l'inic concedit a 

raça •PRA.T• ROSSA • 

Direcció postal: Grania Avícola Prat - J. COLOMlNA~ vERGÉ~ . Prat de Llobregat (BARCELONA) • Telèfon 38 

I MPREMTA AGRICULTURA I RA!olADBRl~ I 


