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primera vegada

per

en

creu

la

deber l'explicar á sos Ilegidors els
que te en projecte y que pensa des

un

propósits

Agrícola Pere-Gran
,

dels Estadio Vniyer

nistracíó.s:taris
Catalans

LA REYAL MEA OFICIAL
D'AVICULTURA
Al comensar la publicació de la serie
de monografies agrícoles de Calalunya que
tenint en projecte, ens ha semblat d'aeina

d'Avicultura,

prempsa la Redacció de CATALUNTA AGRÍCOLA,
se

á la Cátedra

litat l'explicar á nostres distingits Ilegi
dors lo que es la Reyal Escola oficial

Lo que volem.
aparéixer

enrotllar.
No fa gayre temps que un éonegut escrip
tor de nostra terra deya que Catalunya ha
d'ésser tant més estimada quant més de tot
hom siga coneguda, y aixó, que 's refería en
general á tot nostre modo d'ésser, tenim nos
altres l'intenció d'aplicarhoá l'agricultura en

particular.
?Y cóm ho realisarém? Publicant mensual
un estudi rn. onográfich de les princi
pals institucions agrícoles de nostra.terra, ja
ment

no

solament per les dimití

cions, de les quals enguany ha sigui ob
també per ser una de les ins
titucions que més honran l'ensenyansa
agrícola de la nostra terra y que mes en-,
lavran per tot lo mon el bon nom de Cata
'maya. Y dit aixó, anem al gra.
Era 1 día 2 de maig de l'any 1896,
quan, ab presencia del Gobernador civil
de Barcelona, l'Excelentíssim senyor En
Yalentí Sánchez de Toledo, rodeijat deis
diputais á Corts y provincials pel districte
d'Arenys de Mar, de l'Ajuntament d'aque

b,

jete, sí que
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subvenció pei seu iniciador y propietari,
I'llustríssim senyor En Salvador Castelló y
Carreras, quals titols son prou coneguts de
tothom pera que Is recordem aquí. Aquesta

tot tintó

car

pera deduliir d'aquesta serie d'estudis mono
gráfichs les lleys que regulan la producció
agrícola de nostra terra, car en agricultura
s'han de recollir datos avans de fer les con
clusions, puix les.condicions de la producció
agrícola Ion massa diverses pera poguer fer
ne un estinli de conjunt y tot á la vegada, lo
qual ens ensenyará les diferencies entre
l'agricultura dé les diferentes comarques ca
talanes y la deis demés paísos, y d'equest
estudi, que pensem fer ab l'ajuda de tots els
agricultors, en deduhirem ensenyanjesayrác
tiques que contribuirán eficasmerrt íl progrés
agricol de nostra terra.
•Ithró bern cregut convenient participar á
nostres llegidors, y al saludar'.`os filo exten
iva
més afectuosa salittació á la
PREMPSA, en la qual, desde avily, te l'honor
•

La Redaccib de

Durant tots

aquets anys, l'Escota d'Avi
ses

llissons á Barcelona,

curiós de que en uns 7 anys s'Iti matricula
ren més de 200 deixebles, á la major pant
deis quals se 1s conferí el diploma d'avi

en

figurar

perdre eixa bona ocas.ó eis qu'estudia
ban en la Granja per Périts y Capatassos
agricols.
ren

mentres que 'Is galliners d'experiencies y
practiques avícoles se feren á la masía
«Paraíso» d'Arenys, y sois per demostrar
l'éxit d'eixes ensenyanses 'citarém el dato

pera qué 'ns servirá? Etr primer'
lloch, pera fer cobéixer.a.tothom lo qae
hi ha molt
bo y
i'agricoltura catalana,
y,
segón
nloch;
conegut,
digne d'ésser

de

„,

•

roas°

cultura explicli

1:agricultura
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sia sobre masies, 'ensenyansa, sociefats-6 in
dustries que cayguin dintre '1 vaSt camp de

?Y

A.quest periódich 8' envía de
franch á totes les persones que
enviln llur adressa á la Admi-

ID'_A_G-RICULITUFLA.

DIRIGIT PER

l'Argentería, 74, 76 y78, pral,

Carrer de
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cultor, que justifica Ilur capacilat.
-

En

.4.11•11.

l'any

1905 el senyor Castelló fou

comissionat pel Ministeri d'Agricultura pera
fer estudis avícols en els Estats Units, y al
tornar de dit viatje va creurer convenient
que, en cap altre Iloch com á la seva masía
d'Arenys, podía desenrotlIar y aplicar els
ke.alGy.i4r.stxZe.ttyt e P,1it(tk
avensos per ell mateix estudiats en aqueli
PtX;4? ykS thl. Mar
prosper país, y d'acort ab el director de
Alkurnito5 en lík -So cc; .nrt tkQ.
l'Escola provincial es va decidir trasla
granja
«El
ha vila, del personal agronómiclt y ab re
escola va esser instalada á la
da 'I curs á Arenys, y que una comissió
presentació de vares societats agrícoles y Paraíso», deis voltants de la blanca vila de professors del cos agronómich de Bar
abres, es va inaugurar oficialment l'Escota d'Arenys, á la costa de Llevant de Cata celona anés á Arenys á efectuar els exa
Espanyola d'Avicultura, fundada sense cap lunya, distant 39 kilómetres de Barcelona, mens de fi de curs. El minisieri correspo
Catalunya Agrícola%
y al enterarse la Reyna Regent d'Espanya
nent aproba Fideya, y tenint en compte 'I
de tan patriótich acte, va otorgar á la dita poderós cimera de progrés agrícol de les
escola el tito] de Reyal y l'us d'escut.'y ensenyanses d'aquesta eseola, li va conce
armes Reyals.
dir el carácter d'oficial.
Quan foren acabats els dos primer cur
Fins aquí hem vist breument resumida
sos, tal fou l'importancia deis mateixos,
l'Escola d'Avicultura durant
que l'enginyer Director de la Granja Ex
sos den primers anys; passém ara en re
perimental de Barcelona va interessar á la vista els trevalls que ha realisat y les en
Diputació sobre la conveniencia d'establir senyanses que s'hi donan.
ensenyansa avícola á la dita Granja,
Primerament charem la fundació y pu
sostinguda per la Corporació provincial, blicació de l'interessant revista La avicultu
que s'encarregá al senyor Castelló, qui va ra prácika, que va sortir per primera volta
fer un projecte y plan d'estudis avícols, y cap al any 1896, y, essent el buIlleti ofi
desde l'any 1899 á 1905 es va explicar cial d'aquesta escota, ha escampat arreu
el curs d'Avicultura é industries anexas á les noves orientacions de l'avicultura.
Pke.a\P Escue aeFkuicuttura Paraxso
Barcelona, ahont hi podían assistir molts
Poch temps després de sa
t'aarcelorra)
N
fundació,
klatI>V11¦‘„,.„Ac
deixebles
á
Arenys,
car
no
tnés
que
deixa
l'Estola
d'Avicultura organisá á Barcelona
rá,
1
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CATALUNYA AGRICOLA
al mateix any la primera Exposició d'avi
cola, que va ()hiena un gran éxit y quals
productes es destinaren al socors deis
malalts y ferits de les guerres colonials
que Ilavors es trovaban en els hospitals
de Barcelona.
Al cap d'un pare!l d'anys seguí la fun
dado de la «Sociedad Nacional de Avicul
tores«, ab adhesions d'importants elements
de tosa la Península, y qua! orga oficial
en la premisa es La Aricultura práctica.
Desde sa fundado han ocupat el cárrech

senyansa, que la fan Inés intuitiva y més
complerta. Els grabats que acompauyan
eixas rabias no 'n donan res més que una
idea. Nombrarlos y descriurels bis, sería
qua-i interminable. Permetins solsament

Ilegidors nombrarlis alguns mag
nífichs exemplars de les 70 rasses de ga
bines que figuran en el Parch de repro

Poda de la

Una de les operacions més imporen el conreu de la vinya es la
poda, car, abandonada á ella meteixa,
la vinya pren un gran desenrotllo, els
sarments creixen molt, mes els rahi ms
son petits, maduran irregularment
Y
tants

nostres

ducció y selecció que 'ns acudeixen á la

Orpington, Langsham,
king. Maitines, Prats, Castellanas...
noslra pensa:

Por

Entre 'Is coloms hi había més de 60
parelles de diferentes rases, entre les

bre de rahims proporcional á son vigor
y á la riquesa del sol que '1 nodreix.
Y com á darrera observació cal notar
que '1s rahims, com menys n'hi han en
un cep
en un sarment, son més
gros-

vinya

sos.

Després

d'haber passat lleugeraraent
'1s varis principis que dehuen
tenirse presents pera la poda de les
en

revista

llur producció es més
menys a- vinyes, unaltra qtiestió d una imporriable.
tancia capdal en eix assumpte es relee
La poda de la vinya consisteix en la ció del sistema de poda que
supressió parcial ó total de certs ór- donar á nostres ceps en les conyidrá
moltes y
guens, y sí. aquesta operació s'efect úa variades condicions en que
poguem troen l'época compresa entre desde la ca
vamos.
guda de la fulta fins al comensame n t
Aquesta elecció 's basa en el clima,
de la vegetació, s'anomena la poda seca, 1 a terra, el cep y les malaltíes
criptomentres que, si, pel contrari, s'efeet úa
gámiques. Estudiem donchs 'bu' indurant la vegetado, llavors s'anome na
luencia respectiva.
la poda verda
L'influencia del clima es ben mar?Pera qué serveix la poda?
ada En els paísos frets, al Nort, el
L'na de les condicions que més favo- rahiru deu estar ben soleyat pera
aproreixen la marxa normal de l'agricultu ra fi tar el máxim de calor y llum y
favoes l'uniformitat en la producció, car
r ir aixís la maduració
També s'evita
fácilment pot veures les pertorbacio ns a ixís la podridura, car en els
económiques que porta tant l'abund an h umits, si l'ayreació es difícil, la climas
rosada
cia excessiva d'un producte de la terra, s 'hi asseca difícilment,
sobrevenínt eixa
com l'escassesa més ó meny's conside ramalura.
ble del ruateix. Per lo que s refereix á
En cambi, en els climas calents, al
la vinya, den tenirse present que, si, Mitxdía, allí ahont els
raigs ardents del
s'abandona á ella mateixa, se cobreix u n s ol exigeixen que '1s
pámpols
protegeiany de rahims que maduren com p0— x in els rahims contra
l'escaldadura
ó
den y després reposa dos
tres any S.
1 'ullada de sol, els pámpols serveixen
Lo que deu buscar el vinyetayre es u na eom
de parassol y es ab la poda com
producció regular, car per eh l val mo lt ot previndres aquest accident.
més tenir cent hectolitres al any q ue
Les gelades primerenques obligan
trescents hectolitres en un any, segu it t ambé á podes
especials Si observem
de dos anys d'insignificant collita. U n a
b atenció lo que passa quan gela, veudeis objectes de la poda es la regular
r em que la terra irradía una part del
lat de la producció.
eu calor en l'atmósfera y l'ayre més
L'efecte de la poda sobre la madura
a prop de la terra es el més fret; si
ció no es menys important, car en 1 es s
uposem que l'ayre á la superficie de la
viny-es abandonades los rahims hi ma
t erra estigui á 3 graus baix cero, á 20
duren successivarnent y d'un mod o e
entíruetres d'alsaria estará á —2° y á
irregular, mes en los ceps podats eix OS 3 0 centímetres
á —1°. Aixís se veu
inconvenients desapareixen, car nodri ts q ue 'Is borrons
qu'estiguin rnassa aprop
y ben soleyats, els rahims hi son méS d
e la terra 's gelarán; donchs ab la poda
grossos, maduren ensemps y aixís s
p ot y deu corretgirse aquest defecte.
facilita y 's minora la collita. Los ra
Al contrari, per Festín y per la tarhims de taula son mes macos y mé s dor la
terra irradía la calor y '1 Ilum y
grossos, y 's conservan millor, lo qu e son precisament
els rahims més baixos
facilita '1 consum.
els que maduran menor, car son els
Hem parlat breument de l'utilitat d e més calents.
Aquéstes son dos condila poda, y altre punt important qu e ei ons
oposades l'una 4e l'altra que
també deu tenirse present es:
s' hand'agermanar, lo que pot obtenirse
?En quíns princtpis se basa?
a b sarments llarchs que
portin els boPrimerament sla de saber que '1s rr
ons á un metro sobre la terra, en la
ra hims surten deis brots del any qu
e
primayera, pera evitarlos de les gelades.
rodueixen los sarments del any ante
de sprés de les quals s'acostan á la terra
or, y tinguis ben present aixó car, el S pe
ra afavorir la maduració.
so rrnents de més
de dos anys si be e
La terra, per sa fertilitat y per sa
eritat que també brotan, eixos brot s fr
escor,
proporciona al cep un desen,n o solaruent no fructifican sí
que ira
tilo més ó menys gran. En les terres
eixen el bou desenrotllo y madura
fé rtils s'escollirá un sistema de peda á
deis rahims.

de President el sen or Caslelló,lins al 1901,
y en aquesta faca loo elegí' pera substi
quals mereixen especial menció uns pre
tuirlo el distingit é inteligent agricultor el ciósos exemplars coll-daram
senyor En Joseph Pons y rola, que l'exer
Si passem al Museo avicol, hi veurém
ceix en l'actualitat.
reunits una munió d'objectes y aparells
Mes endevant, en rally 1899, l'Estola iitilisats en l'industria avícola: incovadoras
d'Avicultura coopera ab la «Sociedad Na
de varis sistemas, gavies, productes ab
cional de Apicultores» pera forganisació menticis, ovoscops, y molts abres que no
duna Exposicio avícola, que s'efectua en citen) perque sería tasca interminable.
el Jardi Espanvol de Barcelona, y en la
lnteressanta es !arribé la sala d'incovació
que hi figuraren més de LIMO exemplars. artificial: allí, arrenglerades, hi han las
Era ya en 191c1 quan son director va incovadoras que, vigilades pels deixebles,
esser nornenat Comissari generad de l'Ex
tener, la delicada missió de donar vida al
posició internacional de Madrid, que, baix gente de l'oil per transformarlo en poli...
la proterció del Ministeri d'Agricoltura, el qual, un cop eixit del ou, trova en les
s'establi en els jardins del Ron Retiro. Eixa hidromares el calor de la l'oca que su
Exposició km un verdader éxit, y durant pleixen y 'Is bilots picas d'aliment ab
els n'esos de maig y juny, en que va es
pastas nodritivas.
tar oberta, hi assistiren Inés (le 400 ex
En el laboratori bacteriológich
estu
positors, més de 3.590 exemplars y nom
dian las maluras de la viram y 'Is medis
broses comimions orficeals extranjeras q ue de combátrelas: dandis práctichs fets pels
representaban als expositors de Fransa, deixeldes, que trehuen un gran pretil.
bélgica, Anglaterra, Holanda, Italia, Su"! ja
Innombrables son les distincions y re
y Noruega y abres que sentim no rece r- compensas que ha reina l'Escola d'Avi
dar. Durant risa Exposició se celebra
cultura: t'ominosos diplomes y medalles
Madrid un Congrés internacional d'ay
guanyades en Exposicions de tot el mon
rultura, aliont
náixer el projecte d e he justifican, y per esser les més Tecleas,
constituir una federació internacional de en recordaren) alguries de les que enguany
societats avícoles, avuy ya existen!.
li haii sigla concedides: bledalla d'or per
Y ara que hem vist els trevalls realisa 15 Ilnstitut Agrícol Calalú de Sant Isidre,
per l'Escota d'Avicultura, passéni Ileug e- Gran premi en l'Exposició Hispano-Ame
rament en revista el plan d'estudis que e n
ricana (le Sarages.sa, Títol. de Soci (le Mé
la mateixa 's desenronla.
rit al senyor Castelló en Plnperial Societat
En primer lloch, hi ha un notable cur 5 d'avicoltura de Nloscou, y, finalment, la
de 60 Ilissfins, que 's donan desde l'abr ji visita de S. M. el Rey d'Espanya, efectua
al juny, sobre gallino-cultura é industrie s da en son darrer viatje per Catalurrya.
anexes, en el qual, després d'unes nocion
No acabariani pas si tinguessim de des
preliminars, s estudien detalladament le5 criurer lo molt y bo que varem veurer en
imporants materies que 's nomenan á con la Reyal Escota oficial d'Avicultura; tot
firmad& Elements d'anatomía y fisiologia revela el pan carácter practich de son
de la viram ab práctiques de diserció; pre
fundador, que fa considerar á n'aquesta
paracions anatómiques y aulopsíes. Clas escola com un verdader model. Y res disificaciO y rasses d'aus. Gallino-clutura in rem del suntuós parcb en que está situada,
dustrial ab prártiques de covar ab máqui
vegetació veramient tropical
una
S'ha de tenir també present que 1a
na, cría deis pollets natural y artificialment
agermana l'esplendidés de la natura ah lo fr uctificació es
generalment inversa d e
recría, engreix natural y forsat. capeas refina, gust de l'artista, car es, en un mol,
la forsa d vigor del cep; xo es„ qu'u
etcétera. Organisació d'exposicions. Co
la justifieació del nom que li donaren: ce p vigorós fructifica poch y malament
mers avícola ,en ses diverses manifesta
Granja Paraíso.
Y en cambi un cep débil se cobreix d e
cions. Economía avícola.
Ans d'acabar eixas radias, sigans per- fr uyts que l'esquilman y acaban pe
Com á industries anexes s'estudian: Ia onés evocar la
atarlo. El vigor normal es el que h a
memoria d'aquells benvolcría y utilitat deis coloms, galls (findi
procurarse, car es filnich medi per a
guts companys que en el curs del 1903 oh tenir
una fructificació abundant y
oques y ánechs, fiisans y demés aus de
estudiarem junts l'avicultura y oblingue- sostinguda per molt temps.
luxo, y '1s conills.
rem el Diploma (l'avicultor. Varis eren, enTambé cal recordar que sobre un
Acaba '1 curs alguns elements de palo
ateix sarment els brots, com mé S
tre 'Is que recordem als Cuní,
logia y terapéutica aplicades á les malal
unyats siguin de la base més, frucVilas, Lajarcegui, Soriano, Fernández,
líes de la viram y Ilur tractament, ab prac
tif
A n'ells enviem desde eixas planas
tiques.
com menys son millor
un espressiu recort.
Se desenrotllan; conservantne
També s'hi dona un curset teórich
Que ns permeti nostre benvolgut mes- la poda es com se poden obtenir pochs á
brocapráctich de colorebofilia, en el qual s'es tre en avicultura, el
senyor Castelló. li en- de s vigoroses.
tudian els coloms correos y missatjers ab viem un
La forsa de vegetació ó d'alimentació
carinyós saludo desde aquestes
Ilurs aplicacions al sport y especialment al
planes, ensemps que li donem gratis mer- d' n sarment es tant més grossa quant
servey de la telegrafía alada al ramp y en
Pe direcció sacosta més á la
cés per haver posat á nosire disposició els
vertical.
? xó prácticament,
llochs sense cap medi fácil ni rápit
quan
un
vinyede co
gravats que ilustran aquest article y per tay re 's troba
en un cep ab sarments
municació.
havernos proporcional tots aquets datos for ts y débils
ensemps, aixeca '1s daAquést es el plan d'estudis Ileugera sobre la seva
escola,
la qual guardem rre rs y abaixa '1s forts, car aixís aquélls
mera enumeral, que 's
completa al la prác un recort inesborrable.
s'al imentarán menor y Factivitat vege
tica que fan els deixebles ab
ta iva deis forts dismi nu ir á
els nombro
un x ch.
sos y ben sal-lbs elements
EL
DIRECTOR.
Cada cep no pot nodrirse y portar á
malerials d'en
complerta maduració més que un nom-
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gr an desenrotllo y que exigeixi pochs
ce ps per hectaria, y en cambi en les
te rres magres els ceps hi serán nombrOSOS y se '1s hi donará aytals formes,
qtie utilisin tota la terra ab ses arrels y
qu e la cobreixin ab sos pámpols.
Es ben eyident que cada classe de
ce p se desenrotlla
de molt divers modo,
se gons l'influencia que hi exerceíxi '1
cli ma y la terra, segons acabem de véurer. Si l'espay es massa estret. l'excés
de vigor l'hi impedeix fructíficar, y
pel contrari, en te massa, llavors el
ce P no utilisa tota la terra, tota la
llum
Y sa producció disminueix.
Tinguis ben present que es el cep
iso lat lo que regula el sistema de poda
á a doptar. Suposem, per exemmle, que '1
cep podat en un sistema determinat
ha gi donat, sense debilitarse, una bona
pro ducció: se podrá podar en el mateix
sis tema.
Un factor qual importancia no escapar á á ningú es Finfluencia de les malal Líes criptogáinflques sobre la poda,
Cal" l'oldium `se desenrotlla en els ceps
ma 1 ayrejats, al qual segueix la bro•

.

titis,
JOAN &URNA

(A. callará.)

Y

ESTRANY

CATALUNYA ACRICOLA
tanca ab un capitell que, eom ja beta dit, pot
ésser Ileugerament inclinat, ó be á dos ver
tents.

FIPICULTURR
Pot ésser que alguna deis que llegeixin
aquets breus apunts sobre Apicultura trovin

ametllers etc., y

seus

camps.

En un altre artiele parlarem de les
abelles
mellor dit del aixam, y poch á poch dona
rem á •conéixer tot lo que fa
referencia al
rusqué y á son conreu.

----

-

aquesta floració, ab
se pert cada any,

per negligencia unes vegades y per ignoran
cia quasi sempre.
Lis nostres pagesos debiten tenir present
les més de les vegades qu'entre '1s seus tre
valls pot molt be figurarhi l'Apicultura,
no
sois com medi pera lucrar ab ella
explotant
aquesta industria rural, sinó que lambe pera
aprofitar les abelles com fecondadores deis

ruseos? Mulles.
En primer lloch s'estalvía trevall ala insec
tes, car al posar el quadros dintre un rusch
van ja preparats ab una lamina de
cera fpre

xich estrany lo nom; per aix6 diré que
Apicultura vol dir semillament coareu de les
abelles.
Aquesta industria rural es una de les més
lucratives de les moltes que compren l'Agri
cultura y constitueix un art senzillíssim que
poden assolir Lotes les intel-ligencies y toles
les fortunes.
Avans d'entrar en materia cal explicar el
lloch aliont s'apleguen les abelles y que com
,~nolL~
•41~.0.
tothom sab s'en diu rusch 6 arnera.
--''-.00"-Els tractadistas d'Apicultura, atenentse al
~sra.
antich y modern sistema de conreu d'aquets
.1
insectes, divideixen els ruscos en &islas y
átala
movílistas.
-14
-4,~1
Quan neix un art, es sempre deficient;
'4494, ‹.11 ‘r..,;.---13‘
després, á copia d'anys, ab les evolucions que
son inherents á tota obra humana, adquireix
Rusch tnobiltsta dtt hotizontol 6 de Layetts.
uu gran de perfectibilitat que, si no es el má
xim, está ben aprop d'ell, y aix6 es lo qu'ha
succehit en l'Apicultura: l'antich sistema ha viament senyalada ab les celdes; les abelles
sigut reemplassat pel modern procediment ab triguen molt temps á fer la primera capa de
cera y es natural que
ventatjes incalculables sobre '1 primer.
l'apicultor pensés, al
Els primitlus pagesos, car aquest conreu facilitarlis aquesta feyna inventant lo que
s'anomena cera estampada.
es antiquíssim, feyan niar á llurs abelles din
Altra ventatja es poguer visitar l'abeller,
quan y com convinga, el que '1 conreua,
donas qu'obrint el rusch y aixecant els qua
dros poden ferse, naturalment, ab certs cui

tota

poquissimes excepcions,

?l'entalles d'aquets

un

3

camp d'operacions, y si
veritat qu'aquest insignificant

ment pren per

be

es

insecte poch podría per sí sol, reunit
en nombrosas colonias causa tals des
trossos, que es ab fonament que pot
considerársel com un deis principals
enemichs de les vinyes, quals tendres
brota devora, y á l'estat de larva rosega
los rahims, los sarments y les fulles,
las que presentan l'aspecte del grabat
que acompanya eixas

•
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dados, tots els trevkills y observecions que
precisos se creguin.
Y sobre tot el rusch móvil aventatja al

fixista, d'un modo extraordinari, ab l'extrae
ció de la mel.
La cera estampada que 's posa en els qua
dros y que te les celdes exagonals comensa
des,

•
•

!bisela

Reíste (el ab

tic 'Is tronchs d'arbres

l'aixam per sí

feyan

mateix).

un

tronch d'arbre.

(quan

no

ó be ab

s'hi

posaba

quatre fustes

caixa, aproximantse ja més
á les formes geométriques deis ruscos mo
derns, y construían una arnera que cubrían
com

perllongada

per les abelles fas á
constituir la bresca; en els alvéols que resul
tan dipositan la niel recullida y per tréurela
d'allá l'apicoltura moderna usa un ntensili
dit eztractor. Ab aquést y mediant la forsa
es

una

ab una fusta y que destinaban al hostatje de
lus abelles.
Formes variadissimes s'llan fet tractantse
de ruscos antichs; mes, gayre be toles s'acos
ten á la d'un cono truncat que s'acostuma á
cubrir ab una caputxa de palla pera resguar
darlo deis frets y les plujes.
Quan els apicultors se donaren compte deis

d'aquest sistema &isla, aplica
energles a la fabricació de material
apIcola més práctich y que subsanés els de
fectes observats, y llavors el rusch primitiu
va transformarse
en el modem 6 de quadros
inconvenients

Rusa'

mobilista

centrífuga,

la

capillita de

palla

la d'una caixa
rectangular ab cu
berta, á una ó dos vertents, segons siga 1 mo
del per que 's construeix. Al fondo
del rusch
hi ha una petita obertura nomenada
piquera,
lloch per ationt entren y surten les
abelles.
/5. la part superior s'hi trova un llistonet
ab ranures indicadores del lloch ahont
den
posarse '1 quadro, lo qual no es res més qu'un
rectangle fet ab llistons de fusta y que tan
ca un
espay destinat á posar la bresca.
En les ranures avans
dites s'hi colocan
descansant els esmentats quadros, y el tot se
corrent

es

sens

o

.de

del tabach

La ponencia, á la que la F A C.-B.
encarregá re
dactes unas bases pera dirigir al Govern una
exposi
ció demanant lo 'Dure conreu del tabach, va
complir
sa tasca á maravella, y son
tre%all a esser aprobat á
la (farrera reunió de la Federad& Vegis
l'extracte de

interessant document:
es l'únich país en que
'1 cultiu del tabach
donchs en alguna está reglamentat y
en altrese
More, y aixo es lo racional, perque
el
propietari d'unes !erres ha de tenir ilibertat
tan

aEspanya
está prohibit,

pera

plotarles.

sEl tabach vegeta esplendidament á
tot Eapanya.
En climes tan desfavorables com Andorra,
produeli
molts rendiments; á Suissa, Alemana y
altres pafsos
frets se cultiva igualm•nt, lo matriz que
al Nort dele
E. U. d'América, d'ahont procedeix
gran part del ad

quirit

per l'Arrendataria.

sEssent tnillor el clima de Espanya que
sos indicats, el cultfu del
tabach donaría
mulera de braços, deixant al Erari públich
de pesseles que l'Arrendataria porta al

'I dels paf
ocupado á
els milions

extranger,
compranthi tabach, quan Espanya podría ex portante;
tot lo que podría ser sense
perjudicim pera l'Arrenda

(aria.»
Las bases que proposa, per lo tant, la F.
son:
S'autorisa á tots el s agricultora espanyols pera
procedir al cultiu del tabach; intervindrá la
Compa
nyia Arrendataria ab la sera acció
liscalisadora,
al
objecte d'evitar el contrabando
Cultivant el tabach se deixará al agricultor en
llibertat pera la seva elaboració, liscalisant
dita Com
panyia, novament, aquesta elaborad&
3.* Dita Companyfa establirá ab ele
agricultora
unes bases pera l'adquisició
del tabach elabora( pela
particulars, y el que no sfa adquirit per ella
el po
drán eta agricultora exportar al extranger.
Y 4.* Pera portar á terme lo indicat
en les bases
anteriors, se dictará pel Govern l'oportú Reglatnent.

`(•;

Dadant Watt..

cap substancia més,
una
aixeta cau als

L'ALTISA
Es

y

un

cap mena de dupte un deis
enemichs que Inés perjudican nostres
sens

vinyars, aquest petit coleoptre (ales
dures) de uns 5 milimetres de 'larga

da, qual color rnetálich molt brillant
varía de tonalitat, essent ven, blauench
per sobre y negre per sota.

sense cap impuresa y d'una
gust exquisita. La mel qu 's

6 per altre medi primitlu,
ab la cría, cera, polen y altres
substancies que de segur contribueixen á
tréureli transparencia, olor y gust.
En els mercats extrangers se pagan á
preus
verament notables les cuela
movilistes, men
tres que les fixistes se venen, pero a preus
excessivament baixos, y no als mercats fo
rasters, perque aquéts no voten adquirirla.
Ab el sistema modern poden obtenirse dos
collites al any; ab l'antich aixó no pot ferse,
tota vegada que al tréurer la mel se destrossa
per complert la bresca.

y d'una flora com les nostres.
En general á tota Espanya y en particular
á Catalunya tenim hoscos ahont hi creixen
ab abundancia el romaní, l'espígol, la fan
gola, la trepadella, etc.; horts aliont
con

sigrons, faves, pésols, fasols, etc., y
planes ahont creixen taronjers, garrofers,
reuen

out,

per l•ahlu. S. hl distin
larvae d inaecles perfecte.

Mercés á Ilur feconditat extraordina

ria, donen dues

ó més

generacions

Alliss de la
nea

del

al

any, la primera de les quals apareix
per la primavera y atacan los pámpols
y tots los tendres brots deis ceps, res
uo

respecta

Cap

en

comí

son

destructor.

de maig la famella pon los
ous á l'anvers deis
pámpols, y al cap
de 10 ó 12 díes apareixen les larves de
color negra brillant y de uns 8 mili
metres de llargaria. Durant 10 díes ro
segan sense parar los pámpols y des
prés se deixen caurer á terra ahont se
soterran superficialment per acabarhi
llur darrera transformacio, y al cap de
2 setmanas l'insecte perfecte torna ya á
pondre de nou llurs ohuets als pám
pols, de modo que en épocas favorables
al

mes

poden tenir tres y encara mes genera
cions succesivas, de les quals la darrera
passa l'ivern amagada á les escorces

deis ceps, á les fulles y residuos de la
poda y entre les pedres y altres refugis
naturals que's trovan aprop del vinyar.
Y ara que hem estudiat breument
l'evolució y desenrotllo de l'altisa, de
duhirem d'aquest estudi els principals
medis de que podem disposar pera atu
rar

l'insecte

en

son

camí

destructor.

Aquestos medis de lluyta los clasifica

dos grupos, xo es: medis pre
ventlus y medis destructíus; los pri
mers son los que tenen
per objecte
l'evitar lo desentrotllo de l'altisa en los
rem en

vinyars;

los segons serveixen pera des-

truir y exterminar l'altisa
ahont hi
siga á consequencia de no haberla evi
tat y per haber invadit una

vinya

mans

Malgrat aquestes ventatjes, hem de confes
qu'a Espanya no 's conreua '1 sistema
movilista tot lo que fora d'esperar d'un clima

(Meso Hura

que

estaba 'hure de sos atachs.
Tenint en compte que l'altisa passa
l'hivern amagada dins les escletxes deis
ceps, será naturalment indispensable
atacarla en aquest refugi, ya sía en
blanquinant pel octubrels ceps ab una
lletada de cals, ó be pintantlos ab un
pincel! sucat en aquesta disolució:

barrejada

sar

Piropo; rossegat

ex

cristallina,

surt

una

vertical

del extractor se colocan.
La bresca aleshores queda completament
sencera y pot donarse novament á les abelles,
les quals, comensant altre volta so tasca, tor
nen á omplir la bresca del
dolcissiin líquit.
?Pot ferse tot aixó ab els ruscos antichs 6
fixistas? Senzillament, no.
La mel obtinguda pel modem procediment

prensa ab les

ab

mel,

recipients qu'assota

flayra

(Wat*

dlt

surt de la bresca y per

es

Rusch

conreu

77;nr•-s-

ren ses

mdvils.
També á dintre del movilisme s'han fet y 's
fan ruscos de variades formes, pero la més

Lliure

.1 40

y uva

costal

inolt

Indica

sa

engrandida. La !a
grandona natural.

Varis son los noms ab los que sel
coneix: los uns l'anomenan l'escaraba
tó, l'oruga negra; los altres lo coneixen
per cuquet del cep ó blaveta, essent
conegut universalment per l'altisa.
Aquesta gran varietat de noms no es
res més que una prova de lo
extesa que
está la malura. N'hi han
també que
anomenan saltiró
essent justificat
aquest nom pels salts que dona, com
les pusses, impulsat per ses fortes cui
xes. Es, en un mot, un
insecte tant ca
racterístich, que fácilment se'l descu
breix en los pámpols que malhaurada
,

1 litre d'ácit sulfürich,
50 kilos de sulfat de ferro,

100 litres d'aigua.

També se recomana molt eficásment
la forinació d'abrichs ó refugis artifi
cials, amontonant fullaraca ahont s'ama
a l'altisa, y cap al
mes de janer se
recull tot aixó ab molt cuidado y's cre
ma. Eixos procediments
s'emplean pre

ventivamen 1.

Mes,

si

malgrat

pogut impedir
s'han

son

no s'hagués
desenrotllo, llavors

tot

aixó

d'emplear procediments

dicals,
Cap

més

ra

destrucció directa.
al mes de maig, quan las altisas
xo es: sa

CATALUNYA AGR1COLA
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abundan y rosegan les fulles, llavors del arbre, detallant especialment lo referent
s'hau de recollir, per lo qual s'aprofita al terrer y al clima, y, passant després á l'ah
La propietat que lenco de saltar quan mentació de l'olivera, senyalá una fórmula
general d'adob, modificable segons les cir
se les amohína un xich, por lo que á
cunstancies.
los
pámpols
n'atinada
se
sotregan
La
al
Parla després del conreu y 's fixá espe
especial
que
te
lligat
sobre un embut
en la poda, afirmant qu'en nostre
las
cialment
fons un saquet ahont hi cahuen

país

se

poda poch,

citant altres detalls inte

ressants, y tracia de les malures de l'olivera,
de les quals, la mosca, ha causal en
guany greus perjudicis.
Seguidament passá a estudiar la fabrica
ció d'oli fi y digné que pera obtenirlo es pre
cia cullir les olives un xich aviat; se declara
partidari de la fabricanió del ohi en fret, y, al
parlar deis materials que s'han d'emplear en
La fabricació del oh, dona detalls forsa late
ressants sobre 'la mateixos.
Aquest es l'extracte de tan notable Ilissó,
que va ésser de molt profit pels nombrosos
pagesos d'Esparraguera y els seus voltants
que finaren á escoltarla.
una

Imbuí,

b

un

iluquut

pera renullír *Mane.

altisas; lambe pot etuplearse un carretó
que tinga colocat al devant seu una
xarpallera untada ab esch, aquest ca
nelo se fa passar entre dos rengles de
cepa, tenint la precaució de rernóurels,

quedant
xarpallera.

y totas las altisas hi eahuen

enganchados sobre la

Pera facilitar la cullita d'altisas po
den empolvarse alguna rengles de cepa
ab polvos insecticidas 6 be sutje de
xumeneyes Llavors l'altisa s'en va ala
cepa als que no s'hi ha fet res ahont
fácilment se recullen.
Contra las larvas s'emplean diversos
insecticidas sólita 6 be Ilquits; mes pera
que Ilur acció siga eficás han de repar
tirse per la matinada, guau fassi calma,
v á la part inferior de les fullea.
Un deis insecticidas que dona me
Ibis resultats es l'arsentt de coure á
la dosis de«100 grams disolt en 100 li

d'aiga; eixa dosis, sembla, ne per
judica á la viuya, y la quantitat d ar
tres

sénich que passa al vi no ocasiona cap
perjudici á la salid deis que'! behuen.
No res menys, si tenim en compte que
les sals d'arsénich son molt venenoses,
no hi será de massa'l recomanar molta
prudencia en son empleu. També po
den barrejarse les sals d'arsénich ab lo
caldo bordelés, y, si s'hi posa un xich
de nicotina, sembla que s'aumenta llur

poder anticriptogámich

sena

perjudicar

l'aedo de les seis de coure.
Contra las larvas poden recollirse
també psi juny los pámpols atacats y
cremarlos; aixls se destrueixen.
No podem menys de recomanar, no
solament contra l'altisa, sino contra tots
los enernichs del camp en general, la
protecció ala aucells y'l respecte á llurs
en res

nius,

car

aixis

se

menté

l'equilibri

en

les lleys de la natura, de qual alta
roció s'origina lo desenroillo preponde
rant de tal 6 qual especie perjudicial
als conreus, qual destrucció, per lo lar
dana, es mollas vegadas inútil 6 impos
sible.
ISIDRE LLAURADó.
tre
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Cátedra Pere-Grau.
Han sigut molt concorregudes les llissons
de química agrícola dedicada á la vinificació
que ha donat al Ajuntarnent de Sant Sadurni
En Jaurne Raventós. Lo curset ha sigut de
30 Ilissons, y, quan l'explicació ho demanava,
els joves d'aquella localitat executaban en el
laboratori les practiques necessaries ab el
material que adquiriren y será la base d'un

laboratori quimich d'aquella localitat.
•

•

Cultiu de l'olivera y elaboració d'olis fas.
Llissó donada á Esparraguera per En Fran
cesch Novellas.
Comensá el conferenciant indicant les me
llors condicions pel desenrotllo y vegetació

Curset de

química.

llissons, acompanyades d'operacions prácti
que de laboratori.
2.1 No s'admeterán més de set cursante.
3.
Cada cursant abonará '20 pessetes, si
es soci 6 fill de soci del Institut, y '25, si no
ho es, y s'llaurá de proveir d'alguns objectes,
qual impon no excedirá de '25 pessetes.
4.* Se comensará el curset el día 11 de
janer y durará tots els díes feyners, fins á
completar les :30 llissons.

Escota d'Avicultura.
La direcció de l'Escola Oficial d'Avicultu
d'Arenys de Mar fa públich que '1 curs de
gallinocultura é industries anexes correspo
nent al any 1909, comeneara 1 día primer de
abril próxim, poguent concorrer al mateix els
alumues d'abdós sexes y mejora de 16 anys
que 's matriculin abans del 15 de mars. Al
acabament del curs y previ examen, rebrán
un diploma oficial d'avicultor que acrediti els
seus coneixements y aptituts.
Pera més informes, els interessats poden
dirigirse al secretani de l'Escola d'Avicultura
d'Arenys de Mar.
ra

químichs.
confrare de Lleyda:

agrícola.

El qüestionari que sobre aquest interessant,
al ensemps que útil, assumpto ha sigui repar
tit per la F. A. C-R, ha estat contestat per
molts Ajuntarnents y entitats agrícoles de
Ca tal u nya.
noves

particulars, importants

en

l'I. A. C. de S. I. preparen exten
ses informacions, que ajudarán
no poch á for
mar criteri respecte '1 problema
de l'ense
nyansa agrícola.
com

Molt importan' y concorreguda va ésser la re
unió mensual del desembre de la Federació Agrícola
Catalano Balear. Ui habla diputats á Corts, indi;
dotas dele Concells provincials d'Agricultura de Bar
celona, Girona y Tarragona y motts altres deis mes
signiticats agricultors de Catalunya.
Se va acceptar l'ingrés del Sindical Agrio! de
Santa Colonva, tractantse deis assumptes que s'ex
plican a continuado.
Els olis de l'Empordá. Produhintse enguany olis
de moll mala calitat al Empordá, la Cambra Agricola
de Figueras demana l'apoyo de la Federado pera con
seguir del Ajuntament de Barcelona lo que solicita, ó
su': que no podent tenir altre destí els olis del Em
parda que pera l'industria savovera, al gestionarse '1
concert anal ab els industrials savoners, s'equipara
rán pera la franquicia deis drets de consum ab els
dita industrial, y, segón, pera evitar tot frau ulterior
que tendí% á expendre com comestible quabsevol oli
d'aquesta classe, se procedeixi a la seva inutilisació
en els fielats, com alimentici, pels procedirnents que
's creguin oportuns. El presiden' de la Cambra del
Empordá, senyor Puig, apoya y justifica en breus
rahonaments l'anterior petició.
Els drets de la fruyta. El senyor Mas y altres de la
tambre del Baix Llobregat, varen manifestar que
l'Ajuntament de Barcelona venía gayre be á doblar
els drets que paguen les fruytes en desproporció ma
nifesta ab el seu valor, per lo que aquella Camina
demanava l'apoyo de la Federació pera la defensa deis
interessos que representa.
L'exportado de petates. El senyor Cabanyes, del
Centre d'Agricoltura de Mataró, rlemana que 's trev a
llés pera obtenir major regularitat en el servey de
trens de M. 7.. A., pera !'exportado de petates, aixis
com una tarifa pera la Unja de P. L. M. acordad es
tudiar l'assuropte.
Unió Agraria Espanyola. El senyor Dachs plan
tejá la qüestió de qu'ens hem ocupat sobre 'Is abusos
de confíense de l'Unió Agraria Espany ola envers les
federacions que la componen.
Intervingueren els senyors Soler y March, Rayen
tos y 'I presiden' de la F. A. C.-B. qui 's va compro
métrer seguir les gestious pera acabar ab aytals abu

*U.

sos.

La

Iley de

Sindicats.

El senyor Bernades, del Sin

cat d'Alella, explica com á n'aquell model de sindi
cats se ti han negat els benelicis que la Iley II conce
deix, considerantlo com á societat mercantil.
Vista l'Importancia y gravetat del cas varen ferhi
-

atinades observacions els senyors Creus, Raventós y
Zuluela, el cual va anunciar que te presentada una
interpelado sobre 'I particular al Parlament.
Se tractaren

desliares importants assumptes

com

son

el projecte del Ajuntament de gravar la senda y cir
culado del vi, les bases que .'han redadat pera de
manar el Iliure conreu del tabach, el qüestionari so
bre les ensenyances agricoles de Catalunya y la con
veniencia de que i Laboratori municipal expendeixi
sueros contra determinades malalties del bestias.
Comensan a trabarse ya 'Is bons resultats que
de plagas del
camp. La Junta local de Castellbisbal ha dernanal un
enginyer agrónem pera l'estudi d'una plaga d'insectes
que ha'aparegut en aquella tocable', y es de desiljar
que les demes juntes que 's trobin en cassos semblants
aprolitin les ventalle, que 'Is concedeix aquella Iley.

s'esperaban de l'aplicado de la Iley

Retallérn d'un
«Interesante y curiosa en extremo fué la
conferencia que por encargo del Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro dió, en «Ju
ventud Republicana., el ingeniero agrónomo
R. Juan Bulbena acerca de los abonos quí
micos.
»En forma agradable y convincente explicó
con el mayor.detenimiento el uso de los abo
nos químicos, senalando los beneficios que
reporta su acertada aplicación, aumentando
los rendimientos naturales de las tierras.
»Habló largamente de los cultivos intensi
vos y ofreció ejemplos prácticos de lo que
puede influir la ciencia bien aplicada en la
producción de la naturaleza.
»La numerosa concurrencia que llenaba el
local, aplaudió entusiásticamente al orador.»

Segons

La Diputació provincial de Barcelona ha acor
de' obrir concurs entre '1s propietaris que plantin més
arbres durant l'any 1909, concedintloshi premis con
plantin
sistents en diplomes y objectes d'art als que
fruyters, tenia'
mes hectaries de bosch ó mes arbres
presea' que al menys s'hauran plantat SO bectaries
bau
de bosch y 500 arbres fruyters. Noresmenys bi
petits
propieta
premis
de
125
pessetes
pela
sán tres
ris parcers o alises que hagin plantel mes arbres sens
arribar á 500. Les solicituts poden presentarse (iris al
30 de septembre s'acompanvaran d'un certifica' de
l'arcalde acreditan' la plantacio.
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En el laboratori del Institut Agrícol Catalá
de Sant Isidro comensará 1'11 de janer de
1909 el nou curset de química elemental y
agrícola dirigit pel director del laboratori,
nostre sirnpátich company, l'enginyer En Jau
me Raventós.
Les condicions son les segaents:
I.* El curset sois tindró llocb si 's reunei
xen quatre cursants,
y 's compondrá de 30

Informe sobre ensenyansa

Debern nostra capsalera al fácil Ilapis del artis
ta N'Evelio Bulbena, nostre redactor artistich, qui
ha tingut l'amabilitat de dibuixirnosla expressament.

val

me-

Per la quefatura de foment de Barcelona sha
una circular recordant el conveni interna
cional firmat á Paris per les principals nacions del
mon. que protegeix als aucells útils y castiga als
que 'Is casan y venen.

publica'

tres

Ha

quedat oficialment constiluides

les Cambres

agricoles oficials d'Igualada y d'Arenys de Mar.

Hem sapigut que hi ha en projecte una cam
panya agrícola. a l'objecte de donar 11issons técnico
practiques CD varis pobles de la provincia de Tarra
gona, per ferhi conéixer els moderns avensos de
l'Agricultura. Si be no sabem de pui es aquesta Iloa
ble iniciativa, no podem menys de felicitar á son

No hem pogut menys qu'en iarli desde eixas colum
nas nostres més expresives mercés.

Ise-

Es tracia de construir al Pla de Bages una ó
verles fábriques de destílació d'esprit de v i. Al efec
te, una conüssio d'agricultors de la comarca ha anal
á Igualada á veure la important Cooperativa d'esprits
vinichs que allí funciona.

ta,U.

Interessantissimes han sigut les reunions de la
Junta directiva del Institut Agrícol Catete de Sant
Isidro celebrades en el passat desembre, y en l'impos
sibilitat material d'ocupárnosen ab l'extensió que me•
reixen, resumirem lo moll y bo que en elles se tracia,
per donarne una idea á nostres Ilegidors.
Despres d'haver estudiat detingutiament el dicta
men de la Comissió d'Hisenda d'aquest Ajuntament,
en el (mal l'article 39 estableix un arbitri extraordi
nari sobre la venda y transport dels vins que agravan
á la crisis vitícola y que 's contrari al esprit de la
Iley de desgravació deis vis, s'acorde procedir con
tra aquel' acort segons aconsellin les circunstancies.
En la sessió del 10 es va delegar al senyor En Ray
mond de Manjarrés, soci de merit 'del Institut, pera
formar part del jaral pel concurs de maquinaria pera
l'elaboracio del oh i d'oliva que 's celebra á Sevilla.
En la mateixa sessió s'acorde trevallar en contra
d'alguns extrems del projecte de pressupostos muni
cipals, en virtut deis quals se gravan molt certs pro
dueles del camp.
En altra reunió es nombra una ponencia enca
rregada de contestar el qüestionari que sobre ense
nyansa agrícola ha publica' la F. A. C.-B., y 's tractá
també de les modificacions al reglament orgánich del
Institut, que s'han de presentar á la aprovació de la
Junta general.
S'interessá lambe en el projecte de municipalisaci6
Industrial dels mercats de Barcelona, acordantse es
tar á la mira del projecte pera treuren les majors
ventatjes en prolit dels agricultors del pla de Barcelo
na que proporcionan els comestibles que 's venén en
dits mercats.

4Us

La redacció de CATALUNTA AGRICOLA, al objec
te de difundirse y penetrar per tots els indrets de Ca
talunya, &sis com pera adquirir y proporcionar á

Ilegidors

informado exacta y detallada de
mes notables de riostra te
rra, te en projecte l'establiment de REDACCIONS COMAR
CALS, una en cada comarca natural de les 40 y pico
que hi han per Catalunya. Durant aquest mes y 'I
proxim febrer s'anirán establint, y ya donarem comp
te á nostres Ilegidors de Ilur organisacció y funcio
sos

una

les institudons

agrícoles

nament.

L'any agrícol catete acaba ab una nota alta
simpatice y de progrés pera nostra terra. Ens
referim á la reunió organisada per l'Associació
d'Amichs de la Festa de l'arbre, que va tenis lloch en
el local del Institut Agricol Catete de San Isidro. La
reunió va constar de dos parts: l'una era una confe
rencia forestal; l'altra la distribució de premis del con•
4.
ment

de lamines forestals.
Oberta la sessió, que presidía el senyor Plaja, va
concedirse la paraula al enginyer de monts senyor
Armenteres, qui, ab una eloqüencia y competencia
admirable, va desenrotllar
importantissim tema :
«Eficacia de la repoblació deis hoscos pera evitar
inundacions.» Va esser aplaudit repetides vegades per
la nombrosa concurrencia.
Després es repartiren els premis del concurs de
grabats forestals, y resultaren premiats ab el primer
premi, que consistia en un rellotje d'or ofert per
S. M. el Rey y 250 pessetes, En Jaume Pérez Argemí,
per sa colecció, lema: «de Candolle»; el legan premi
de 100 pessetes, ofert per l'ibfant En Caries, En Albert,
Itafols, per sa colecció, lema: «Natural, y, ademes,
es donaren accessits a les coleccions. lema: «del Na
tural» y 'Campo., dels senyors En Rogell Dudé y En
Lluis Rafols.
Tambe feren us de la paraula els senyors Rodríguez
Méndez, Lopez Amo y Plaja, qui, entre altres coses,
va dir se sentía honrat per ostentar la representado
de la Dipulació provincial y presidint un acte tan sim
pálich. Ui assistiren representacions de les autoritats,
les personalitats més caracterisades en el moviment
agricol de nostra terra y un nombrós públich.
concurs

taM/IfftMff51/

4.

autor.

ae- El el local del Foment del Trevall Nacional, y
beis la presidencia del senyer En Ricart Geli, va ce
lebrar junta general ordinaria la Socielat Espanyol
d'Apieultura, y 's prengueren acorts interessantíssims,
entre '1s gneis recordem:
Donar conferencies y ter excursions apícoles á di
ferents rusquers y posar en condicions de funcionar
el rusquer-escola que la Societat poseheix al pare!)
de Barcelona; per la presidencia 's dona comple deis
preuvis oblingut per la Societat y varis de Ilurs mem
bres en el concurs de fruytsprimerechs, organisat per
l'I. A. C. de S. I.. y en altres del extranger.
%U-•

El cónsul general d'Italia á Barcelona va de
al I. A. C. de S. I. datos sobre les existencies
de meles en nostra regio y en altres
d'Espanya, car
alguns remaders italians desiljan adquirir exemplars
(requema mena de bestiar.
manar

periódich agricol mensual, portaveu de l'agri
cultura catalana, circulant per medi de PROPAGA
Dofts. que son los qui en prenen un nombre va
riable d'exemplars. pagantlos al preu de 5 ptas. 110.
Als socis Propagadors, CATALUNYA AGRICOLA pres
ta una pila de serveys de franch y resol tala mena
de consultas sobre Agricultura, empleo d'adobs y
Ilevors escollides per tots los conreus. sobre vini
cultura y vinificació moderna; dona informes sobre
els arbres fruiters, Ilurs sistemes de conreus y va
rietats les mes productives; determina Iota mena de
m'ores de les plantes, é indica el s medis mes efica
racional
ssos pera combátreles; informa sobre l'us
de la nova maquinaria agrícola, sobre higiene y
alimentació del bestias, etc., etc., y, en una nereida,
dona Iota mena de novas orienlacions sobre l'art
productiu que regularisa la produccio de la terra.
es un

-

WWWWWWWWWW
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