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Felip V primer rei borbó a Espanya
San Petesburg capital de Rusia
Anglesos ocupen Gibraltar
Arxiduc Carles desembarca a Barcelona i es proclama rei Carles III

Darby fon ferro amb carbó

Fundació de la Librería Real (Biblioteca Nacional). Newcom
construeix la bomba d’aigua. Comença “Revolució Industrial”
Pau d’Utrecht-Rastadt posa fi a la Guerra de Succesió a la corona
espanyola. El Setembre 1714 Barcelona cau en mans dels borbons
Regnats de Jordi I i II de Hannover a Anglaterra. Pau i prosperitat
econòmica

A Anglaterra apareix la primera arada totalment de ferro
G.D. Farenheit contrueix el termòmetre de mercuri

Fundació de la Reial Acadèmia de Medicina

A.Celsius contrueix un termòmetre amb 100 graducacions

Regnat de Ferran VI a Espanya
Guerra europea dels 7 anys que consolida Prusia com a potència del
continent. França perd la major part del seu imperi colonial
El termòmetre s’utilitza per primer cop per mesurar la temperatura
corporal (De Häen)
Regnat de Carles III a Espanya

Austria. G. Van Swieten es considerat com el gran organitzador de l’ensenyament de la veterinària europea fundant una escola a Viena
davant el repte de controlar les epidèmies que afecten al bestiar

Itàlia.  Epidèmia de ràbia

Epidèmia europea al bestiar boví. Es calcula que moren 200.000.000 caps de bestiar a tota Europa
Roma. B.Ramazzini publica  De contagiosa epidemia ... un treball fonamental sobre les epidèmies del bestiar. G.Lancisi també hi
investiga amb De bovilla peste ... i a Anglaterra ho fa Thomas Bates que estableix les bases del control sanitari i la higiene dels ramats

Espanya Fernando de Sande Lago publica Compendio de Albeyteria ... suposa una renovació científica de l’albeyteria.
Anglaterra. William Gibson a The Farrier’s New Guide promou el tracte humà als animals, racional medicació i cura per especialistes

Anglaterra. S.Hales investiga la pressió de la sang en èquids i treballa en els mètodes per la seva mesura
Prusia J.A.Kersting funda l’escola veterinària a Hannover i publica importants treballs
Anglaterra. J.Hunter introdueix l’experimentació animal
Espanya. Francisco Garcia Cabero compta amb una extensa obra que distingeix una part pol.lemica d’una de científica: Curacion
racional ...(1728), Instutuciones de Albeyteria ... (1748), Adiciones a Instituciones ... (1756)
Anglaterra.  Jethro Tull  The Horse hoeing husbandry, or an essay on the principles of tillage and vegetation Exposició teòrica d’un nou
mètode agrari en que es recolça el cavall com a força de tir

Espanya. Domingo Royo Llave de Albeyteria. Inclou patologia bovina
Espanya. Jose Perez Zamora. Principios Compendiosos de Albeyteria. Obra per estudiants
Espanya.  Frat Benito Feijoo  Honra y provecho de la agricultura  introdueix debat sobre beneficis de llaurar amb mules i bous
Dinamarca. P.C.Abildgaard organitza l’ensenyament de la veterinària a aquest país
Espanya. Salvador Montó i Roca amb Sanidad del Cavallo ... inclou per primer cop un capítol de malaties i vicis –medicina forense-
Espanya. S. Robredo y Villaroya a Observaciones prácticas de Albeiteria desciur les litiasis urinàries i l’us terapèutic de l’uretrostomia
Nova plaga en el bestiar boví europeu: 280.000 caps a Dinamarca, 200.000 a Holanda moren.
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Catalina II converteix Rusia en una potència europea

Jesuites són expulsats dels dominis espanyols

Expansió de las Sociedades Economicas Amigos del Pais.
Campomanes “Discurso sobre fomento de la industria popular”
Watt construeix la primera màquina de vapor
Declaració d’Independència colònies angleses (Jefferson-Adams-
Franklin). 1787 s’aprova una constitució que preconitza la divisió
poders. Londres, primera industria alimentària que utilitza el vapor:
Farina

Es crea l’Archivo de Indias. Es decreta la llibertat de comerç amb les
amèriques

Rebel.lió dels Comuneros.

Pau de Versailles que reconeix la independència dels USA que al 1787
comencen la conquera de l’Oest
Goya es nomenat pintor de cort

Regnat de Carles IV a Espanya

Presa de la Bastilla. Abol.lició del règim feudal a França i proclamació
dels Drets de l’Home i del Ciutadà

Execució de Lluis XVI

Jovellanos redacta ‘Informe sobre la Ley Agrària’
Napoleó Bonaparte revolucióna Europa. Appert inicia els estudis de
conservació dels aliments a través de l’esterilització i tancament
hermètic i assèptic
Keiller funda una empresa conservera de taronges que permetrà
combatre l’escorbut
Von Humboldt  incia l’expedició científica a l’America Tropical

G.F. Sick contribueix aerradicar les epidèmies d’aquest segle
Espanya. P. Pablo Pomar tradueix a Lafosse amb adaptacions a Nueva practica de herrar los caballos de montar ... i informa sobre les
cuadres del regne a Andalusia. Anglaterra  Robert Bakewell  desenvolupa investigacions sobre millora genètica en ovids, bòvids i èquids
G.B.Morgagni publica De sedis et causis morborum ... i se’l considera fundador de l’anatomia patològica com a disciplina científica

França. C.Bourgelat obre la pirmera escola de veterinària francesa a Lió que marca la diferenciació entre l’ofici de ferrador i la professió
de veterinari

Espanya. Manuel Perez Sandoval Recopilacion de la Sanidad de Albeyteria y Arte de Herrar
Anglaterra. B.Clark desnvolupa treballs sobre podologia en cavalls
França. L.F.Grognier a Lió publica difernts treballs famosos d’oritentació docent
Suècia. P.Hernquist obre la primera escola de Veterinària a Scara (Suècia)

França. P.E.Lafosse publica el seu excel.lent Cours d’Hippiatrique

Austria. J.G.Wolstein obre la priemera escola a Viena
Escòcia James Clark a Treatise on the Prevention of Disease considerat el millor treball del segle i fundador de la higiene veterinària

Mòdena. L.Spallanzani porta a terme la primera inseminació artificial en gos
Espanya. Miguel Pedro Lapuerta Chequet. Ilustracion veterinaria y tratado de afectos y modo de febricitar el animal. Proude adapta la
arada per sembrar utilitzada pels babilonis. Thouin. Curso completo de agricultura teorica, practica, economica y de medicina rural y
veterinaria (10 vols) treball resultant de l’enciclopèdia francesa.
França. Es funda la primera revista independent veterinària. Almanach Vétérinaire (Chaubert-Huzard)

Espanya. Alonso Rus Garcia que junt amb el seu germpa Francisco escriuen Guia veterinaria original i es considera la transició de
l’albeiteria a la veterinària a Espanya

J.D.Busch introdueix la pràctica obstètrica a l’ensenyament veterinari
Espanya. Juan Francisco Calvo y Cavero a Disertaciones sobre caballo, bueyes, mulos ... inclou malaties no incloses fins ara en paper. I
Juan Antonio Montes publica Tratado de las enfermedades endémicas y contagiosas de toda especie de ganado amb normativa d’higiene
i policia sanitària
Anglaterra el veterinari francés Sainbel funda el London Veterinary College
Espanya. Es crea l’Escola de Veterinaria a Madrid

E.F.Gurlt, fundador de la teratologia veterinària
Espanya. Es reorganitza el Real Tribunal del Protoalbeiteriato. Apareixen els Mariscals
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