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INTRODUCCIÓ 

.. 
I. 

Les etapes de la ramaderia: r." Ramaderia trashumant; 
2." Ramaderia agrícola; 3! Ramaderia independent de 
l'agricultura. 

1. 

La ramaderia mundial. - ~stadística pecuària de Cata-) 
lunya i sa valoració comercial. ( 

( q¡ 
3· ) l'--~LLJ,. U...... . .-. ~· \ 

Consum. Producció. Importacions. Exponacions. 

4· 

Història de la ramaderia catalana. - Comparaci6 de la 
indústria pecuària amb les demés indústries. - Avenir de 
les explotacions animals . 
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CAPíTOL I ( 

5· 

Cla<;sificació i nomenclatura dèls subgectes a estudiar. -
Denominacions :wotècniques de les regions i orgues exterior,:; 
dels animals. 

) 
J EI getirc. 
~a família. -

n\: l~ari(~/,gia. J sttcacJn. 

\_ 

6. 

. fi .~ I L . d .. d 1· tnmor sme lWtt ttrmi . - a 111 1\'1 ua tlat 

7· 

L'espècie. La raça i subraça. 
Doctrines específiques. 

8. 

La var i e tat. 

Aparició prehistòrica de les races. - Do
Ca formació de races noves. 

-G-



i 

' 9· 

ro. 

Espècit ca7.•allilza. - Races de perfil recte, braquicèfales~ 
Tipus : Assiàtic ; del ~fas d' Azil. e 

Il. ( 

Races de perfil recte, dolicocèfales. Tipus : ~equ~nés .) 

Frisó. 

12. 

Races de perfil convex, braquicèfales. Tipu~ : Africà : 
Britànic. - Races del mateix perfil, dolicocèfale'. Tipus · 

Germànic .. 

Races ~le perfil concau, braquicèfales. Tipus : Irlandès ; 
Oriental. - Races del ma1.eix perfil, dolicocèfales. Tipus · 

Belga. 

Principals poblacions l:{stisse~~ ~e cav::dls fins, entrefins 
o mixtc.'l, i dc tir pesaL r .......!.' ~ 
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E.,·phic asi11al. - Races de perfil reete, braquicèfale,-. 
Tipu~ : Poitou ; Català. - Rares de perfil com·ex, dolicorè. 
falc:-. Tipus: Egipcià; Andalús. 

E/ . .; l!ílnids.- Les poblacions mulatines més impor·,ants, 
segns Ics llurs aptituts. 

16. 

F.~f>c\cic bm.•wa. - Races de perfil recte i braquicèfales. 
Tipus : \·endeà, "?denorguí. -Races. de perfil igual i dolico
cLfales. Tipus : Alpí i Irlandès. 

17. 

Ra,:es el e perfil cE>m·ex i braquict!fales. Tipus : J un\ssk 
i Au\'ernià. - Races del mateix perfil i dolicocèfales. Ti
pus : ¡\quità i ~larinera. 

IS. 

Races de perfil concau i braquicèfales. Tipus: Dmha:!l, 
Ihi:ric. - Races de perfil concau i dolicocèfales. Tipus : 
Paisos Baixo..:, Germànic. -Races de perfil concau, dolico
cUalcs i sulles. Tipus : Britànic, Menorquí. - 1Iestissos. 

Ig. 

~ 
Espèci(' o•vi11a. Races de perfil recte i braquiccHaks. 

Tipus: Soutdown. - Races de perfil recte i dolicocèfa les. 
TiptlS. : :\{erina. 
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20. ~z\ 
Races de perfil convex i braquicèfales. Tipus : ( rl!rmil- , 

mc. Races del mateix perfil i doliccèfales. Tipus : Pi -\ Y 
nueu. 

2!. 

Espècie cabri11a. - Races de perfil convex i dolicoc~fale!' 
Tipus : Africà, Assiàtic. - Races de perfil concau i braqui
cèfales. Tip1JS : Europeu. 

22. 

Espècie po1·rina. - Classificació provis i ona 1. Races d'o
relles dretes. penja;1~s, i en visera. 

CAPíTOL II 

LA FOR~l:\CIÓ DEL CAPITAL BIOLÒ\.H.: 

23. 

Els mètodes de rep1·oducció. -La selecció. Selecció in-
conscient i selecció conscient. - Conservació dels car:\cter.:: !..), 
racials. Millorament dels caràcters racials.- ~J....-r• ~ 
~ ........... ... vW.~ ~' \,a._/)~~ 

24. 

El crenamcul. I.,e:-y formes de creua ment: r .\ cteument ~ 
d'a.bsorci6 i 2.~, creumenl alternatiu; 3.3

, creuament inter-
ctm·ent i 4.n, creuamenl industral. ----. Arnixia. 
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~Iestissa·Lgc. Caràcters de les poblacions me.;tis--e!Ò. Di
Yerses formes de mestissatge. 

Hibridaci{. Repartiment dels caràcter,;. asinals i cava
llins. ?lluls eguins i mttls somerins. - Hibridació de retorn. 

J
' La consanguinitat. Antiguetat d'aquest mètode.. Ltt 
consanguinitat, les malalties i els· vicis de conformació. Llei 
de Sanson. .Mecanisme de la consanguini·cat per a explicar 
la identitm. ·de productes i també l'esterilitat. 

l ? ... 
-I· 

Els llibres genealògics. Denominacions. Obertura 
~ funcionament. Certificats d'origen. Utilitat d'aquesb lli

'-...bres registres. 

r Jlerè11cia i Variació.- La \'Ïda que continua.- La lrans-
missió de caràcters. Les hipòtesis i els fets. 

Els caràcters adquirits. Les mutilacions. Les malalties. 

Atrofia i hipertrofia. 

( Herència directa. Tel. l)ilateral. ld. coHaleral. lcl. honw
)crònca. ld. homotòpica. Id. homohista. lcl a hemant 

- 10-
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Herència mendeliana. Vocabulari. 
cacions. 

Mecanisme. 

32 

A~.avisme. Les diverses modalitats 
interpretació de l'herència atàvica. 

33· 

Impressions psíquiques durant la fecundació i prenyat. - 1 ~ 
Telegonia. Her·ència i determinisme del sexe. 

34· . 

La Variació. Variacions que es suposen depenent:> del" 
progenitors o del nou é~ser durant sa evolució ontogènic~. -
\"ariacious d'origen extern. 

35· 

Les manifestacions de la \rariació. Yariació independent. [ 
Llei de les compensaciones. Llei de la variació dels orgues en \'\ ~ '-{ 
sèrie. Llei de le:-; harmonies orgàniques. Llei de les va-
riacions paral·lcles. 

Les míltues relacions entre els mètodes de reproducciú, 
els Jcnòmcns d'Herència i e)s de Variació. 

-11-
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CAPíTOL HT 

LES REACCIO);"S I~DrVIDUAI,:'> 

37· 

El 111edi. - El medi ambient i el capital heretat. La 
influència del clima, topografia, composició mineralògica del 
sol i altres factors mesològics en l'indvidu i la raça. 

Gimnóstica funcional.- Animals especialitzats i animals 

' de funcions mixi.e;. - La precocitat. • 

39· 

Cimnàstica de l'aparell respiratori. Id. de l'aparell mo
to-locomotor. Id. de la mamella. Id. de la intelligència i 
de· 1' instin t. 

40. 

Teoria clàssica de l'adaptació. L'adaptació en criteri . 
neodarwinista. 

Fases per les quals es realitza I'adaptaci{>. 
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CAP1TOL IV 

BRm!.\ TOLOGIA 

41. 

Alimeul i alimentació. 
La constituci(¡ dels alimems. 

42. 

Les classe d'aliments, llur conservacw 1 preparacw. 
Le.s pastures. - Els prats naturals. - Farratges i fencs 

de prats artificial!'. 

43-

Les palles, bolls i tabelles.-Fulles de plante~ hortkoles 
- F.ulles d'arbres.- l o.. "()I'WY.n,,¡~ )._..._,' ' 'r-" ..._....., ' ),t, 

('lr ... j_., ¡I 

44· 

Tubèrculs i am~ls. - Fruita i fruits. -Grans i farines. 

45· 

' .. --

Els n .. ·sidn~ indu,trials. Residus de molineria ; iéL de /.¡,( 
sucreria ; id. de l'olicria; id. de les indústries de fermcnla-
ci6; id. d<.> mid\>~teria. 

- 13-
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Alimems d'origen animal. - Aliments minerals. 
Els aliments de composició secreta. 

47· 

~) La digestió dels aliments.: 

La digestibilitat. Maneres d'experimentar la digestt 
bilitat. 

~ \..\ Influència de l'espècie, raça, edat, sexe, ofici, quantüar, 
qualitat i baneja d'aliments en la digestibilitat. 

1 49· • 

O, I \~ 
<.).' ,._._,. 

o-..l.o._.:~k~....:c.:. ,~t.o... -..À"(.~~~ 
As~imilació i escreció. - \ïtamines 1 adtamincs. -- ..... Balanç dels principis immediats retinguts en l'organisme. 

so. 
~ Funcions de la matèria azotada en l'animal adult, jove, eu 
) els reprod uc1.ors, en la gestació i lactància. 

( 
sr. 

Efectes plàstics dels principis nutritius 
'J'ermogènia dels principis immediats.. 

mica. ld. isoglucòsica. 
\__Treball de la digestió i de Ja nutrició. 

-14-
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!--u¡ e:alimentaci\1 integral. Id. parcial. - Efectes de la 

de!'proporció entre els pnnc1p1s nutritius. - Relació nutn
ti\·a i llurs fórmules. 

53· 

La fam. Fam global i fam parcial. Prccés de la mor. 
per ina1ncto. Privació d'un principi nutritiu. - Conse-
q¿ ències fi:;iològiqucs de l'alimentació pobre. 

54· 

H.l:gim alimentici. Racciú, àpat o repàs, pinso. 
Taules de composició química i digestible dels aliment-;. k ~ 
?\ormes. de raccionament. 

55· 

La confecció de raccions. Humitat, matèria seca, matè-
ria azotada, matèria no azotada, relació nutritiva, ma.èria ~f 
mineral, Yolum de la racció i di,·ersitat d'alim~nts. - Dis-
tribuciíl de la racciú. I '~ ~.;- ~ -.. -

s6. 

Rnceiú dc mantenimc tH. - Racció insuficient. - Racci('l o.; 
0 

el e pro el tii.'L' ió. Consideracions econòmiques. 
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57· 

Els m~tode:; de r~ccionament. )lètdes dels equivalents 
nutri•ius. Factors de raccionament. 11ètode anglès. Id. 
de ~anson. Tel. de Crévat. ld? çle Kellner. Id. escandinau. 

ss. 

Les maneres de trobar aliments barats. 'Mètode de les 

unitats nutritive~. Id. de Sanson. ld. de la relació nutri-
..; ~ tiva. fel. de Mallèrre. Id. català. "'· ' 

~ 
CAP1TOL V 

LA PRODl'CCIÓ 

59· 

LA CRJ \. .<.,'olíf'cds. -Evolució de la forma i del pelatge 

en els èquids. Denominacions. 
Cronf'imctre dentari. 

6o. 

ConioJma-.:iú. .\ptitms. Tares i defectes. - Ressenya. 

-16-
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6r. 

Elecció de reproductrs. Edat convenient per a¡ la repro- 9 ç. 

ducció. Escalfors o caldors. ~laneres de practicar la co-
1:1rició. - Impregnació artificial. 

62. 

L'esterilitat i maneres de combatre-la. Fecondaci6. Sig
nes dc la gestaci(>. Duració del pr·enyat. Atencions a Ics 

femelles mentre estan prenys i abans del part. 
Raccionament dels reprduccors. 

Part. o pollinamcnt. Fenòmens que el precedeixen. l'ar: 
distòcic. :\tem·ions que es deuen a ]a partéra. 

El nadó o pollí. Regles que s'han de tenir en compte .11 

..,- ¡, 

moment de n~ixer i durant els primers dies díha\'er nascut. ' 4 
- Lactància i llurs accidents. Deslletament. - Higienc. 
Alimenlacií> de le,; someres i eugues 'popant. 

Hch•ids. - Evolncil> de la forma del cos, del pelatge i 'le 
la l'ornamenta. Dcnominacion~ dels bovins segons l'eclnt. 

Cronc'11m:trc elets remugants. 

-17-
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66. 

Elecció de reprductors. Edat. Caldors. Atorimcnt. 
(;, ..; Gcstacit'>. Part. Atencions després del part. 

.\lletament del vedell. Lactància nacural. Id. artificial. 

~ ~ [ci. mixta. - Higiene. t 
' . 

68. 

O·vi11s i cabrins. - Reproductors. - Desenrodlo i deno. 
minacions. La cria entre els petits remuganb. 

6g. 

.. 

S11ids. - Reproductors. - Crom)metre dentari. -Cria.'· }• 

Deslletament. Higiene. 

¡o. 

L.\ RECRI.\. Recria de poltres. - Racci~;wment. - Hi- . 
gienc. Ema~culaci«'·.· ~fucació. Ferrat. Treball. - Prepa-; 

racié> per a la venda~ 

7!. 

Els polli11s. Pollins ordinaris. Pollins per a dcvcnit1 
guarans. lligiuu.-: i racciouament cl'uns i altn.!s. \ 

-18-
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72. 

H

.. , , 

1g1ene. J Els mulat . .;. Raccionament. 

73· 

• 
~ "f.. Ho·!'ills. - Recria de bovins per a devenir bous dc treball 

74· 

Recria de joves per a deYenir braus o toros 
de llet. 

75· 

~ 4 Petits rcnlltgallls. - Recría de cabres i moltons. 

Recria dc pon·.s i animals de llaYor. 

77· 

Yaque.; 

L.\ l'RODl'CCJ{) [li-: I.LET. raques. Disposicit) exterior 

e~trul.'tural del hra.!:_rtltT Funcionament de Ja glàndula ma
mària. · Signe:; racionals de la bona "aca lletera. Les se
nyals empírique:-;. 

¡8. 

Causes modificadores de la quantical ·dc llet. La raça. 
La família. La individualitat. L'alimentacit1. \'ariacions 
mdcrològique.~. Hnbitaciú. i\ombre de munyide~. 

-19-
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79· 

Períodes de lactació." - Galactògens. - Castració. - De
terminació de la quantitat de llet. 

So. 

1Iodificacions en la qualitat de la lle •. - Influència de la 
raça, família, individualitat. Caldors. .\.liments i alimen· 
lació. Substàncies medicamentoses que s'eliminen per la 
mamella. 

St. 

·~~ Raccionament de la vaca lletera. 

H igicne de la vaca, del vaquer i de la vaqueria. - De la 
':\:~ munyida manual o mecànica. -Anotació quantitativa i qua

litativa de la lle, obti'nguda. 

La produ~·ciú de llet de cabra, o¡·clla ,.;¡m¡era. 

L\ l'ROIWCCT(J m~ LLA~.-\. Estudi del veJl(, i dc 1n li bra. 
Relaci6 entre el pe::; del velló i del cos. Tisores i m;'tqni · 
nes d'esqu ilar. 

-2C· -



LA I'ROI>tiCCIÍ> DE TREB.\LI •. - Condicions que reuneixen 

'\ sb bons animals de treball solípeds i bò,·ids. - Origen dc la 
força muscular. 

86. 

Càlculs dc rendiment dinamomètric en animals de sella, 

<e 1.._ bast i tir. 

Raccionament dels solípeds que -..reballen. Higiene. Eh; 
guarniments dels èquicls. Classificació d'aptituts dels èquids 

88. 

Raccionament del,.; bovins que treballen. Els guarnÍ· ) 
ments dels bo,·ins. Comparacions de rendiment global en

tre els èquids i entre aquests i els bovins. 

La producció de treball com a funció mixta. - ~rotors 

animals i motors inaniri.1ats. 

90. 

L 't'llgreixamcllf. -Com se forma la carn i el greix. Com
posició química de cliversos animals en graduals estats d'en
greixament. Relació entre el pes de l'esquelet i el pes viu. 

-21-
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Bot·ins. - Conformació adequada per a un ràpid en

greixament. 

9I. 

( r El vedell de llet destinat a l'escorxador. Raccionament. 

) Higiene. 

) 92. 

l Engreixament del vedell deslletat. Id. dels bovins joves. 

93· 

Engreixament dc bovins aduhs. Períodes d'engreixa~ 
ment en pastura, es.abulaci{J! i en règim mixk. Higiene. 

94· 

Lleis d'engreixament. Senyals d'una bèstia ben engrei-

·~ \ xada. -Les cintes de medició i les bascules. - Cassos es
cepciona ls d' engrei :x ament. 

95 · 

Rendiment. Classificació comercial dels bo\'ins per a 

carn. Com és Ja carn bona. Règim intern d'alguns escor

xadors. - Els mercats de bestiar i els mercats cic t'arns. La 

carn cl'Ultramal'. 
Beslia1· lla11er i cab-riu. -La p1·oducció dc xais de llet . 

Xais despopats. 

-:!i!-
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Engreixament de moltons, ovelles 1 cabres. 

9ï· 

Bestiar porquí. · Conformació dels porcells adequada n 
l'engreixement. Engreixemem extensiu. Engreixement in
tensiu. -- Higiene. 

CAPíTOL \'I 

Fo~JExr ng LA R.\;\L\DERL\ 

gS. 

Acció de la ~lancomtwitat. - Centres d'ensenyament su
perior. Ensenyança po-tal. ~en-eis de Ramaderia. Cursets i 
conferències. Publicacions. 

99· 

Els Concursos i llurs da.,ses. ).Jètodes d'apreciació. 
Funcionamen. dels Coneursos. 

100. 

Orientacions a la Ramaderia catalana. 
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PRACTIQuES 

Una tarda de cada setmana, al menys, es dedicarà a pràc
tiques, les. quals compendran els següents extrems: 

a) Treballs de <racio1ogia al Laboratori de Zootècnia. 
b) Examen d'animals de peu rodó a l'objecte de deter

mlt1ar la raça, conformació, aptituts, tares i coneixença dl! 
l'edat. 

e) Visites a l'Escor~ador i el seu 1Iercat de bestiar. 
d) ViSiites a vaqueries urbanes. 
e) Excursions a masies prop de Barcelona. 
/) Assistencia a diversos Concursos ·de reproductors. 
g) Una excursió (probable) a fi de curs per a ,·eure duec; 

o mé::; comarques ramaderes. 

h) Seguir les experiències d'herència, d'alimentació, 
i altres que es facin a l'Escola. 

-24-
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BIBLIOGRAFIA 

Malgrat el 'csmersar sis hores setmanals. durant tol un 
trimestre i un semestre en l'ensenyament de la Zootècnia, 
no és possible donar tota( l'extensió deguda als temes que in
formen aquesta ciència. L'alumne trobarà a seguit la llista 
d'algunes obres on podrà profundi·czar o extendre els conei
xements que, al seu judici, el professor hagi donat insufi

cientment 

Obres d.t: caràcter general 

Sanson : 1'mitJ clt' Zootechnie. París, 1901. 5 vol. 5·" ed. 
Cornevin : Traité de Zotec1mie générale. París, 1891. 

Dechambre: Tmité de Zoot.!'c1mie. París, 1914. 3·· ed. 
Lemoigne : Zootcc11ia gtmerale. Torino, 1886. 
Marchi : Zootawia especiale. Torino, 1900. 

Obres aplicables a la INTRODUCCIÓ 

:M. Rossell i Vilà: Importància d~ la Gana{teria de Cattt
lu.n:va. ~·Iemòri'a premiada per la R. Acad. ·de Ciències 

i Arts dc Barcelona, 1914. 
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111. Rossell i \ïlà: Les etaPes de la Ramadcli¡1, en «El fn·o
bll'ma de les cams». Barcelona, 1921. 

Fortià Solà: CollirtlJució a la Històri.a de la J(amad.rria 
catalana. \ïch, 1921. Imp. Balmeriana. 

Obres aplica'blt>s a Er.:-; Sl'BJECTES n'EsTern 

Lamark : Ph ilosaplt ie zoologiq11e. 
Dan\'Ín : Origi/1(.' des espèccs. Trad. franc. 
Ed. Pcn;er: La pltilosap1!tie zoologiquc at'allt Daruoi11. 
A. Russell-Vallace: Le Daru·inisme. Trad. franc. 
Gaudry: Les encltaíneme111s du nwlldt• animal da11s les 

lemps geologiqtt.es. París, 1878. 
Caudry : A ncêtres de 110s a11imaux da ns les temps .~eolo-

,l[lqttes. 
Bernard : Elémcnls de PalécmtTwlof{it•, 1895. 
L. Cuenm : La genèse. des espèces aniuwlcs. 
S. Reinach : Repertoire d'A 1·t qualenwir.:. 
l.Iartillet: Jtfuséc P1·élli.'\ioriquc. 
Breuil, Cabré: I~es Peintures ncpesf¡·es du bassi11 i11Jérieur 

d,· l'Ebre. L'tlnf11rpologie, XX, 1909. 

Bosch i Gimpera: Preshislària catala11a! Barcelona, 1919. 

f
?-.L Ros~e11 i Vilà.: La glíptica en Et11ologia animal. Treball 

de la Soc. de Biologia. Barcelona, 1916. 

M. Ro~scll i \'ilà : Osteologia comparada del ca't•all i de 

\ 

l'asc. lootèwia de la raça asinal catalaua. Barna. r921. 

1L Rossell i Vilà: Determinació del tipus cefàlic e11 e[, 
èquids i cu l'ls suids. aBut. Inst. Catal. d'Història 1\a 
tnral, 1920. 

Pietrement: Les chet•aux préhisloriqttcs . 

7-abowsky: L'origine des ani111a1t.\' domcsliqw?s CI! Eurof>t' 
el les migrati11s a .. r:.•e11n cs. 
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Dechambrc: 'J'raité dc Zvolcc11. 2.0
n volum. 

Sanson : Traité dc Zoolcclz. 3·er volum. 
).I. Rossell i Vilà : Recensió d<> aEl Caballv Aion111ov, per 

.1. Cabrera. «Butlletí de la I. C. d'H.~.» 
Coubaux : L'r.\·téricur du chet·al. 
Chaveau Arloing i Lesbre : A natomie comparée des au i mau.\ 

domestiques. S·u ed., 2 vol. 
Laulanié: E/émc11ls de Plzisiologie . 
.Magne : /?ace s che1•al i11es el leur amélim·al imz. 
Champion: /Ju cltc·¡oa[ dc selle français, 1898. 
Fournier: Le demi-sang 11·o11eur pt galopeur, 1907 
Leyder: Le cltl'11al belgwJ. Bruxelles, 1905. 
üh.arpy : Lc clwval dr I rait /ége1·. 
Anreggio: Les cltl'1•au.\ du Nord d' Afriquc. 
Volpini : Il ca1•allo. 
Difflot.h : ,J ltl's el mulets. 
Tucci: Jl mu/o. 
Sanson: Tmílé de 7..oot.erh., 4. 1 vol. 
Dechambrc: Tralté dc Zoteclt., 3·er vol. 
.l\lagne : ].¿aCCS bVt'ÍIIl'S. 

Vallada: 1lbbarzo dc tauro/ogia. 
J. Thierry : l.(s 'l'aches laitières. 

Sa1tsou. Tratlé de Zootecltwe, 5·' vol. 
Du Plessis: La clth·rc. 
Diffloth : Lc 11wuton. Encicl. G. \\'ery. 
Couin : Le porc. 

Cornevin : Le porc. 

Casella Pictro : 11 maiall'. 
Marchi-Pucci : 11 111aia/c. 

Faelli : 11 j1Mro. 

Td. : Na::ze /lv'l•Ïllt', equiHe, suiue, 'l'Íne, cajn-inc. 
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Obn's aplicablrs a LA FOR:\L-\CIÓ DEL C\PIT\L BIOLÒGIC 

i RE.\CCIOXS IXDIYlDV:\LS 

Baron : Les 1w5tlwdRs de réproduction. 

\Yekerlin : Gli a11imali domestici. Rip1·odu::ione. Trad. ita
liana. 

Pierre de Lo: La COIISaHguinité et les effrts de l'héredité. 
Le Dantec : T éoric 1wu•uelle de la Vie. 

Id. Pl!ilosophie bZ:ologique. 
A. Pi i Suñer : Discurs de rece_pció a la R. A. de Medichl(j 

de Barcelona, 19ro. 
A. Pi i Stlñer: La unitat fwtcional . 
Delage: Ufleredité. 

Spencer : Principes d.!' Biologie. Trad. Francesa. 
Edwin Crant Conklin : L'lze1·édité et le milieu. Trad. fran-

cesa. 

Thomson, Geddes : · L'é7:olution du sexe. Trad. françe!';a. 
Berg~ou : L'é-¿·olution créatrice. 
Blaringhem : Les I ransfonnat ic11s brusques des ét res <i-

7.'GIIf.-;. 

:\I. Rossell i Vilà : Reproducció i Herència en el bestiar. 

Obres aplicades a BRmHTOLOGI.\ 

Sanson : A lilllentation raisomzée des a1zime!ux moleurs el 

COIJICStibfes. 
Lavolard : L'alimc¡¡fatin du che·i.'Gl. 
Dechambre et Curot: Les aliments du cl!e·l.'al. 
Larbaletrier : Les turteaux d.e gratines oléaghzeuses. 
F . .Maignon : Reclrcrclies sur le ·róle des graisses da11s l'uJi. 

salion des albuminoides. Lyon, 1919. 
A. Couin : A 1imentatiou rationnelle. 
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Kellner: Principes fondanumtauR de l)alimcutation du bé-
tail. Trad. francesa. 

Crevat: Alimentalion mtionnelle d11 bétail. 
Menozzi-Xiccoli: Alimentazímze del bestiame. 
Pott Emilio : Manual l' deli' al imentazione de~ bestiame. 
Dechambre: Les alimeHIS du bétail. 
Rossell' i Vilà : L'alimentació del bestiar. 

Id. La pin)'Olada. Rev. Agricultura, 1918. 
Id. Una e:(.perie11cia d)engreixa•ml'nt de porcs. 

Rev. A gricult11ra, agost i set~mbre 1922. 

J. E. Lucas: L'alimentation et l'ele'l:age, etc. 

Obres aplicables a LA PRODUCCIÓ 

J. Ginieis : I~a cmwaissa11CB du bétail. 
Cornevin et Lesbre: L'cí¡;e des auimau'l: domestiques. 
Curot: Féco11dation el stérilité. 
Saint-Cyr: Traité d)obstétriq11e 'i.'été?·iuaire. 
Ringelmann: J.og·t.~went des animaux. 
1L de \'íllebresme : L'éh· .... ·age. 
Lepparent: Eléï:agr¡ de.' bétes bo-.:iucs. 
Settcgast: L':lllet·amclzlo del btstiame. 
Brizi: L'allC"..JMIII'IIlo del 'i.'Ïtcllo di razza lattifaa. · 
Dechambre: La <·aclze laitièrc. 
Pagés: llygièuc des animaux domestiqu.:.•s dans la produc

tion dtt la i t. 
Rossell Vilà : Els bous l!an dl' tirar pel cap o pel coll? 

Re\'. J gricullum, any 1919. 
Id. 
tcl. 

El problema de les canzs. Barcelona, 1921. 
La Ramaderia de Mallorca. Rev. Agricultu-

ra •. 1922. 

1\{oreau-Berillar: Le 11101111lOll en Champagne. 
Diffiolh : 7.ooil'ci111Ít' :>;fléciale. 
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Obres aplicables a FmmxT DE u R,\:\1.\I>ElU,\ 

!Ro;;ssell i \ïhl: Vegi's la collecció de la rev. Agr·icuflum 

Per tnt quant faci referència a la ramaderia catalana. 
Els alumne-: podran consultar una s~rie de .;\Iemòrics 

manusrrites tractant cornarcalment la zootècnia cat<~lana, 
Concursos de be:",iar, etc . 

.;\!. \ adH:!r: ¡\ fm~ciatiol! :Iu bétail dalls les Cmrwurs . 
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