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Els resultats del mètode Berlese 

F A uns quants dies, vaig tenü1 la satisfacció de fer conèixer als lectoi's 
re!iultats obtinguts ·en •els expel'imqnts reaJiizas al Paro Samà, amib 

el mètod e. Lotrionte;, avui exposaré els que s'han obtingut amb el mè
tode Berle.se, qu,e, com tothom¡ ap, ~'"ll•sisteix en pulve1itzar una part 
de la copa diels a1bres amb una sol-...~ió de melassa enve1•inada amb 
arseniat de sosa. 

L'experiment ha estat practicat a Pint-ll de Bray, pel p1•opietari En 
Josep ::\Ia.Iia Alva1·ez, i per altres- sooi·s d'aquell floreixent Sindicat 
Agricola. 

El número d'arbres tractats , en total, ha estat d'nns 5,GOO pe1ò, 
pel' clissc1t, no tots en n n1 grup, sinó di vidits en parce1leR dife1 nt de 

1lim1tada extensió. Aquest fet impideix que els resultats obtÍlrlguts per
m etin conèixer exactament, la jotat rficàcia daq1 1i cida de l mètode. En 
e~fcctf:, traC'lant-se de camps d•'exten-:::ió reduïda, els arbres de les pa.r
tions, que constituerlxen una zona protectiva, són en númt'ro mult elevat 
1~~spccte als interiors i, ultra això, pre. rnten neccssàrianMnt una elPvada 
proporció d'o·lives cucades, car •e tant a costat d-els arbres veïns no 
defènsàts, van rebent constantmE-nt mJVe·s invasions dE) mosca. En fel' 
l' evaluació de Ja part de collita salvada, es compta també la d'aque_ts 
arboi"e.s de l:a zona .de pJJoueccló, ço que 'la rebaixa se.nsiblement. I no és 
possible prEscindir d 'ells , car si ruixí es fes, l'experiment tindria encara 
m enys va lo¡· ja que. quedari·2n so1amenL els arbres de l'interior en núme1:o 
massa peti(, pe1 a què fos arceptaiJie. 

Una, altra cau a per la q11al l' expe riment en qüe•tiú no permet co
nèixer la veritable eficàcoia daquicida del mètod·e, és que es varen fetí 
solament quatre pulveritw.cion . Aquest número és suficient (·n el~ anys 
nOima.ls, és a. dir, •en la generalitat dels casos, però no ho ha estat aque.st 
any clu:t•ant el qual, per efecte d•l' l'elevada temperatura regnant al se
tembre, ha estat possible m1a in.vaF•ió ta.rdana i intensa de mp::>ca. 

Per acruesles dues: cau es, l'expei·imEmt qu•?. referim ha d'éssr·r repE-
tit a1 l'objecte d''apreciar el ,-eritabl<r poder daquicida. dt-1 mètodl' Berlese. 

l'etò ciJ.l dir que les dues cau:~e esmenta.dcs, ext•en.. .... ió rc'duïda dels 
oli verm, !. l}Úmrro ha ix de p J]Ü'J'Ítzaeions, estan en contra r1,~ J'dlcàcia 
del lllètoclc. Si aquest, ¡nact:cat en males conòicions, !ta donat Je;;:ul-

.· 
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tats acooptab1eJS, eaJ pensar qu,e ben .aplicat tmdrà U!I]J efectE: aJ menys¡ 
.,emblant al mètode Lotrionte, el qual, oom vàllem dir, s'ha demosrat 
capaç de salvar la collita. 

El dany total produït ]Yer la m10!Sca •a:l ter'm:e de Pinell d:t< Bra;y es 
considera aproximadament d'un vint a u.n vint-i-cinc peT cent de la co
llUbct ; en ei~ arb:ves tmctats, en oo.nvi, és de'l ci74c al deu per cent. 

Aquestes xifres demostren que el sistema Berlese, tot i aplicat en 
males condicions, és capaç de reduir d'una manera .sensi.bilíssima 
el dany cau:sat per la mosca. Ten!im, doncs, un fet important. 
· L'eficàcia del mèiod>e pot vteure's millor saibent el tant per c•mrt de 

fruits cucats •en les oliveres situades prop del centre del camp defensa.t, 
és a dir, vo<ltade·s d'arbres que també ham. 'esta;t tractats. Aque·&teSI 
oliveres no han rebut mosques pr.ocedents dels camps veïns, car han estat 
aturades pels arbreiS! de la zona de protecció. Els a·rbi1es del centre de'll 
camp tenen més del no1·anla cinc per cent d'olives sames. 

Es convicció del enyor Alvarez, i és cosa p·er'fectamtent lògica, que ISi 

s'hagués fet un altre tr.actarrrent a ú1tims de setembre o 1a prim.er.s d'~c
tubre, com ho 11equ.ei"i•a aquest any la temperatura regnam.t que deter
minà la invasió tardana de lllPISlca•, el perjudici hauria estat m:o·l~ .inferior 
al cinc per c~t, COIID haJ estat ara. 

El ·sistema de pulveritzacions no ha donat lloc, com alguns temíen, ? 
l'aparició dte'l negre. Tam1Joc ha cremat .empleant la formula amb doiS
cents grams d'arseniat. Cal advertir sobre això, que segons en Berlese, 
que ha estudia.t a fons el pr.ohlema, l•es fórmruleiSI al tres per llllil poill<ía 
cremar en alguns cas¡js, mentre a'l: dos per mil no èr.emen. Ill!ai . 

• , * * 

Algun~ dades que 'ens h!l, proporciolllat e·l Sr. Alvarez, eDJS perrnlelf.eD¡ 
ca.lcuJal' el cost d'•rupHcaJCió del ·&1stema Be•rlase. ';per a tractar 60 a11bres 
s'esme.rçaren cada vegada 30 litres de solució; .es feren quatre tractaments, 
i s'emp1earen,, per consegüent, 120 litres de suc. 

Per a fer elis càlcmills podem acceptar qute 100 litres de solució pesin 
100 quWlos. Uenilll. aleshores: 

Aigua. 
Me1·assa .. . 
Arseniat .. . 

100'00 quillo s a 0'00 pte s .... 
10'00 )) t 1'20 )) 
0'20 )) 2'50 )) ... 

0'00 
12'00 
0'50 

110'20 quilos de solució cos•t.en... 12'50 

Els 120 quilos co.starafiJJ 13'60 pessetes. 
Èls operaris han estat cada vega!da tres hores ]Yer a fer el tractament 

alls 60 arbres; pOlSem que sigui mig j ornar compresa la preparació del 
uc. En total s\:iran quatre mi.tjos, jtorna:ls, 1es a di.r, dos jornaJs sencers 

crue, a ~is pe-ssetJes cadascun, fan 12 pessetes. Sumades aqueSiles a les 
13'60, valol' del suc, fan 25'60 pessetes, cost total del·s tractamen¡ts pels 
60 arbres.. - P er cada arbre surt a /fO cèntims i per tractament i arbre a 
10 cèntims. 

Fent els cinc traot.aments que, com hem òlit, presumible<\fient haurien 
salvat la collita, s'haurien gastat 50 cèntims per• arbre. 
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En conclusió pod.em dir que les experiències de lluita realitzades 
aquest any contra la mosca de l'oliva poden considler ar-se difinitiv~s per 
~o _que es r·efereix al mètode Lotrionte, el quaí s'ha demostrat capaç de 
salva1' la collita. Aqu-esta eficàcia augmentarà evidentment el dia en1 què 
tots els olivicultors l' emplein conjuntament. 

Resp,ect~ al mètode de Ber:(lese, loo rexpe;rièn.cies fetes dotnen dret a su 
posar-Íi, ami> moltes probabilitats de no caur.e en Ún error, la mateixa 
eficàcia que el mètode Lotrionte; més no és possible assegu
rar-h'O defini,tJivament fins que ·no hi h agin proVies: fete\sl amb gran núme-
ro d'arbres.: 

' A UGUST MAT ONS 

· L~aspecte ·que ha tingut enguany 
la malura de 1es olives 

E NGUANY 1110• ha caigut l'oliVIa ~ans d6 ma.du;rar per les postes dléll da
cus .sdament; hi han_ contribuït altres factors, qUJe de no· tenir-se 

en compte podrien donar una confusió en l'aspecte fi~onòmic de la ma-
lura de ll'.oloiva. . / , ! _ . 

Etn la primltra qui¡nz¡enai de setemibre varen comeiLÇ¡ar a cau11e de~s 
arbres moltes olives; la major part d'elles tenien la pulpa i.n.tacta, me¡:¡ 

, oo obrir el pinyol s'Ejl VJeia an:nlb un' forat -en el punt d'inserció d~ pe
dun.cle al fru.it, i l'ametlla m~t<njada; aquelles 'Olives no havi'e¡nl caigut pas 
per clacus, sinó perquè un rnicro-lepid,optel•, él Pmys meae1llus havia 
fet · les postes en la flor, i al evolucionar aquesta en fruit després deia fe-

' uundació , havia tancat e'Il! el: pinyol a la descoodància, que e.n ~etem
bilE': vol sortir pel punt mé.s fàcil que. és la inserció d-el peduncle al fruit. 

Altres o-lives tenien al caure en terra e;l punxó, da pulpa sence:ra, i a. 
l'obrïr el pinyol es veia l'ametlla intacta; aquestes olives havien caigut 
pE!r •l'i'nfecci:ó d'una criptógarrn¡a, que: enguany més que cap any, ha en
vaït el punxó essent la causa de la caiguda prematura del fruit. Aques
ta criptógam¡aJ és conegudia. en micologia p·c.T Cicloco'T!liuml Greagiwu:m. 

De les oli~e<> que caigu¡e·ren duralOt •!a primera quinzena ~el seteiDr
bl'e, poq111es •estaven parass¡iúades pe•l dacus; 1t:ri reP,etides obsen:vacions và
r·em tr,obat un ci•n,quanta per cent d'olives cai~des degut al cicLoco'l'!!iunn 
o1.1e.agiruum; un quaran•ta p.er .oont al P.Yays, i ll!D, deu al DacuiSl. 

'Així tenim que 1enguam.ry ~a ·m01sca d.e l' o1ive;r bla tingut moH feble 
la primera generació o de !Setembre. 

·Durant La pT'imetra quinwna d 'octubre .es v.eU' moíta més quantitat 
d'olives oo terra que en la quinqJelna de setembre; no lli ha P:Ilays, i els 
fruits cau en per ta gram invasió de cuc, crur en. cmn!ptar e-l percentat~ 
d'olives cucadies n<Jtem que éls del noranta cinc pe;r aent. . 

En alg,uns olivers el. Cic.Loconium, QLeagi111Um, continua fent estralls 
tan init-lfisO'Sl com els dlel diaJCUIS. 

Aquesta segona generació del dacu s o d'octubl"e, h a estat tan intensa 
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i d'efectes tan desasnrosoo, que ella. sola ha bastat per a fer perdre gran 
p·art de la: colliia d'Einguany. 

Estem en 1a generació de novembre qu.e continua amb la mateixa 
intensitat que la segona, o d'oct}lbre; els. fred!s del 25 i d'el 26 de.l rr.16s 
pa,~a:t com els d-e•l 9, 10, 11 i 12, de nGVIem\bre, han mart les mosque·s 
cr01e tenieill[ 1€'Il els 'evolucianari:s ¡a l 'aire lliwre; igualment 11a paJStE¡at wnb 
moltes en ple camp, però hi havia tantes olives paraesi.tade.s, qu¡e niÏ eis 
freds han ba,stat per a contindre da invasió. 

E'n ce<rtes p•artides p~ a salvar la collita, d'oli~E!s ha estat precís 
tractar •r:il'S olivers amb caldo bordalés contra .el cidoconh¿m dleag~nwn 
i aplicar el s:•stema Lotrlonte contra el dacus. Conec pagès qu e té els 
olivrYs sempre. molt perjudicats del cicLoconitwn i engvany encara més, 
doegut sens dubte a 1es, contin UJades plug'€s de primaver'a; el• 1110stre pa
g&., en,g uany, sE:mpre que sulfatava 1a vmya, ho feia també als oliver~. 
i a més, els tractava pel sistema Lotrionte contra el dacus, i així ha com~ 
b'atut amb èxit un i aJltre flagell ;i ha s:allvat tota la coUiia d'olives. Els 
seus arbre~ dón·a\ goig de veure'ls, estan tot& rubuelrts de fruit. 

J . AGUILO I GARSOT 

A propòsit de la refinació dels olis ( I) 

~ EGUEIXO amb gust la di.scuseió que s'ha imioLa.t en la nostra AGRICUL

V T'L'RA sobre G:a refinació clle/1-s o•lis, mels! me condoleixo qu.e en ella 
fins ara h:atgi manoa.t l'opinió dels sindicats d'olia:ires. 

Fa pods jorns, paífl1ant am\b ·el preg,idem.t cl;'un del.s més importants 
sindicats d'UI'gell, me va dir que no expüsa¡ya la sevru opinió per de\Sico
n.èiXJer a fons 1la qüestió de U•a r.e:fin.a;ció i com qp¡e¡ e.Jllla' seV,a situació deu 
estar la major pa['t de la nostra pagesia., me pel"'rre1o t.raduir uma me
mòria que €·Ssen.t pensioru¡,t a l'estrtam.ger vaig remetli€1 e. la "Junta de 
Patronato" i que va ésser ptlblicat en el seu "Butlletí,, números 10, 11 i 12 
corre•sponen:ts al mes de -d\esembre d•e 1916. 

En ella dic ço crue .segueix: 

LA REFINACIÓ DELS OLIS VEGETALS 

En aparèix.er [a :no.va indústrià de U·a ['Cfinació dels olis no comes
tibles d'oliva i de llavors, qu e els converteix després d'algunes opera
cions, en. comestibles, s'origi(nà. entre ells olivicultors cert moviment de 
drsapi'ovació, i a Itàlia i França es parlà d'ella en els Congressos d'oli
victrliura, amb moHt apa:ss!iO!llraroeit, di.séutin.t si aoqu¡estla nova indústria 
podria o no o~eionar una competeència. a.Js olis d'oliva. Atl primcipi 
predominà la creença que repor'l.ruia, algun maJ. als olis fins, mes despa'és, 
convençuts per l'ànal,isi i per la mala qualitat dels olis d'oliva produïts 

(I) AGRICULTURA publicarà pròximament una sèrie d'articles sobre aquesta qüestió, escrits 
expressamenf per persona competentfssima. Entretant comença am b aquest article del seu distingit 
coJ· labòrador senyor And reu. 
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en¡ la última campanya (que es t?'obava en igual cas que e71l la camplllJttya 
pa~sada en el Ca·m.p de Taq·mgonc¿J, sembla que s'han convençut que 
l''rJli d'oliva refinat no intluéL"X on res per a Çiisminuir el p1·eu dr. l'oli 
fi, sinó que ha fet puj a.r (;Js pTetUs de l'oli dolent n.o come>stible, que 
abans tan sols servia per a oremar o per J]a indústria i s'hia creat un 
enemic als olis de llavor. 

Segons les estadístiques de la pToducció mundial d'oli, es pot conï 
siè.ei ar una quarta part de bo i les tres 1 esümts quartes parts de 
del cnt o incon1estible; així és que en augm·Jntar el preu del· no comes
tible, favoreL"X a la majoria., i, per tant, és un benefici geiJJcràl per l'oli
vicultura. A qui podria perjudicar seria als olis mitjan·s, ca.r ja actual
ment en els mer'cat•s oliail'e•S; els comerciants han substituït pels refinats 
el olis mitjans i aquests han anat a engrossar la quantitat dels 
pitjors. 

Els consumidors d'oli s'han adlaptat tamJJé als refinats, i prova d'això 
és que moltes de les cae¡e,s exportadores han fet tipus ess.encialment 
d'olis refinats sense cap barreja, els qnals han tingut bastant acceptació 
en els mercat,, d'Amèrica dJel ord, Anglaterra, Al·ema!I1ya, etc., etc., i no 
sols això, sinó que no hi ha cupatf:ge per la exportació en què aqueSit 
oli no hi .entri en poca o molta quantitat. 

En parla.r de la indústria de ~a refinació d'els olis, no plèl..rlaré d'ella 
detalladament, ja qu·e si així ho fes S·::Jr!a molt engorrós pels lectors 
i das¡wbriria 1secrets (com diuen els que diiig:aixen aquestes fàbriques), 
qm ón solam~nt modificacions basades en el mateix principi i que porten 
ai ma:teix fi. 

Avui el pro))llema d'e la 1 efin;&ria no és aNre que e.J de treballar amb 
la major economia; tot el·s demés errors i prejudicis estan ja. 
vençuts. 

La p1imera fàbrica refiiJJer:ia peT olis d'oli va, que funcionà amJJ pa
tent alemanya, es va insta1lar a Niça (França) i per a vendre els seUJS 
productes va tindre de lluitar amb molts inconvenients. 

Tècnicament és encara un secret, i provat d'això, és que mD'ltes fàbri
ques (algunes d'elles C'Spanyo1t<s), ja sigui per defecte de installació 
o pe•r altra raó no es troben en conil'icions de poder lluitar am.b les 
d'Itàlia., no obstant tenir a . Es-panya olis llampants d'oliva. que són molt 
més fàcil d'elaborar que el d'altr rs procedènC:es. Aquest fet m'ha 
estat confirmat per diferents. tècnics de Iefin eria molt pràctics en la ma
tèria. 

Les operac~ons p:rincipals de la refinació són tres: 
1.• Ncutralit~ació. 

2." Decoloració. 
3." Desodorització. 
Per aquestes opreracions són necessè.ries màquines que indicru:ré 

breunient. 
1.• 1.\'."Ull'alit:ació·-Els olis natural contenen qnasi !Sempre àcids 

lliures, que és necessari separar per a obtenir l'oli neutre a fi de some
tre'l a les successives operacioiJJs. 

E,'.egons he pogut veure, e'ls olis d'oliva ·tenen segons Ja procedència 
la següent acide a i den itat (aqurstes dades no es poden cmhsiderar 
exactes, s:nó probables, car pot succeir molt bé que un oli tingui molta 
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més. acidesa, ja que aqueslta <l'epèn de la manera i del est::tt eu què ba \ 
estat treballada l'oli-'ia. i qe com s'ha conlseryat l'oH): 

\ ' I 

Espanya (Andalusia) 3 , 0.9163 

Tunèsia ... 4.5 , 0.9164 ~ 

ATgèlia ... ... , 5 " 
0.9167 

I 

Itàlia (Ca.~àbria) 14 Q.9135 

Grècia ... 10 0.9145 

As sia Menotr ... , ... 12 0.9166 

Un oli té mé:s valor (per a la refineria) cü'ffi menys acidesa té; ' a1x1 
els olis llampants andahJjS!os són aquells que mfts se presten, i, deJJ.1'és, 
es descoloren i desodoritzen amb major facilitat i rap:hdesl En resum, 
podem dir que per fer la rr·efine'tifl,, els nost·res llampall!ts són els millo•rs,. 
però si ben n;llrat per la refineria r.ep:r.esenten un gran be-nefici, pe.ls agri
culltoliS o p'roducto:J?s no ho són pas, C8Jf els sortiria molt més a compte 
fabricar olis fins que llampants. , , . 

Pe·r a la neutralització és nec~ssari posar l'oli en una agitadora 
vertical (aparell que no é.s méls que· um dipòsi't d'e forma cilíndrica. 51-.mb 
calefacció a vapor i un joc de pa1es internes per l'agitació), i afegir 

· després una solució d'aigua de calç, o bé carbonat de· ·sosa (sosa solvay),. 
10 bé magnèsia, barita, carbonàts o so1sa càustica. r 

· La més usada és lar sosa càustica, perquè ü•ansfon;na els , àcid-s fm 
sabons més fàqils de destriar, i després no és n·ece·ssària una quantita.t 

1 
~upe.rior a" la calculada, com passa amb la sosa ~o·lvay, la que no va 
molt bé quan ·es trac.ten olis molt àcic!s. 

L'oh i la solució es pO'l·ten par medi de la cal'efacció a vapor, a Ul'ia 
temperatura que varia, segons la claSise d'oli, la proced'ència i. el seu tai11•t 
per cent d acidesa, de 75 a 95 gràus. Quan l' oli 1s'ha neutralitzat, se 
dei-xa per a sepa~·ar el s abó (els .àcids grassòs es convertetxen enlsàbó) del 
oli neutre, per ~edi dl'una s:enzilla decantació, o bé son;tetei1t-1o a un 
rentat en el nwl:axatlCYr mesclaàoq·, ob¡lrt i escalfat a vapor. En algt.lill>es 
fàbriques solen rentar l'oH una o dos vegades, en altres no els. 
renten. , . 

:F·er r egla gener'al amb la neutr·àlitzadó es perd. el 'doblè de1 pes 
d.el tant per cent d:àcid gras contingut en l'oli abans c1e tal operació, 
més un altre petit tant per cent, que són les matèries mucilag-inoses i 
pèrdues mecàniques. Per aquesta operació he vist en la Raffirueria Ita
liamJa o~ii de Porto-Mau1<iz1)o, usat pel tècnic de la fàbl'ica un .sistema seu 
amb el qual la pèrdua es disminueix de més , d'un quart, ço que r@re
-sen.ta una diferència bastant sen,sible en el treball total de una fàhrica. 
De aquest procediment rels puc indicar; car per més que ·mirés no vaig , 
poder descobrir res i -no tan sols jo, sinó que tampo'c e,l9 que el rodejaven 
contínuament, puix avui el citat tècnic no treballa èn aquella fàbrica i 
en ella ja no neutralitzen per :tal sistema. 

Els s~lJOIThs en què ; s·'han· convertit els àcid¡s gra~sos, se preparen en 
la mateixa fà1Jrica i se venen com sabons de prj.mera qualitat; la major 
part qe les fàbriques no pTodue:ixen sabó, sinó que els resid'u:s de la neu-
' 

(. 
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tralitz&ció són sotmesos a U'na no;,a 'o·pe.ració, i convertits en• oleïna que 
es ven per• a usos industrials· i a l.es ·sabone1ies. 

ProcuraJIJ.It separar bé eqs sabons de l'oli, tenim l'oli en dues clases: 
oli neutre i àcids grassol9 saponificats; aqU'est éls deixarem de banda, 
i· curant de que amb l'oli. neutre nro hi qaedi una partícula de sabó, pas-
'Sarem a la segona o·peració, o sigui a la decoloració. 1 

I 

Lis!'NI ANDREU 
>{Seguirà) 

Farratges de secà. 
ta nyàmara 

E N el dos ' articles anteriors, prQlffietíem, · parlar en 1aquest tercer, d'el 
· conrreu d1aqUJesta planta. En ·ells hem tractat de convèncer a 

l'agricultor de te1írenys pobr'es i· secanevs, per a fer-lo partidari del seu 
conreu· i per ço hem .e:smootat en els mat.eixo·s les seves altes quaJlitats, 
·desfent a l' ensems leS obj·eccions que contra la seva propagació han es
g:ri:rnit alguns. 

Llegint-los pot fer-se càrrec de. ço ,què li convé. Nosaltres creiem que 
,¡,~e l ecció no és dubtosa. · 

Quan,t àl conreu de la nyàmara, · té molta .semblança amb el die la 
patata. La preparació del terre:p.y és idèntica, és a dlir, que neoessita 
una gran massa de terra esto·vada, flonja i per Ço és convenient fer una 
-treballada fonda, si pot ésser a 40-45 centímetres, giTant bé la terra i 
·esponjant-la:. Aix0· en terrenys secs tindrà la gran aventatge. d'augmen
tar considerabl-ement la capacitat de retenció cl:e les aigües plujanes, per
metent a 1l'ènsems qÚ·e les arrels puguin penetra:r a ma1or fondària per 
a buscar la humitat. Per altra part 1l'aireació serà més completa i si 
el terrtmy és de naturalesa compacta, contrihuir:à la dita laboT a alleu
gerir-lo. 

Aquesta lla:rrada de desfons es farà el més prompte pos:sible, si pot 
éser abans l'hivern, sobretot en terTes fortes,. en les que en arribar la pli
mavera es passai'à amb una arada a poca fondària per a trencar 1la cros
ta, deixant el camp a punt per a ua plantació. 

É·s clar, que en donar consells damunt el comen de la nyàmara ho 
fem recomanant la fai-só més perfecta, qual cosa no deixarà d'ésser 
.agraïda per la planta, sobretot essent coneguda la seva rusticitat. 

La plantació es fa pal'iint de tubèrcols de mida regular i d'un pes de 
·BO a 100 grams cada un, necessitant-se de 15 a 20 hectòlitres per hectàrea, 
ço quant a volum, i de 1,200 a 1,600 qmlograms, quan a pes. 

Contràriament a corn Sf3 fa la plantació de la patata, el tubèrco1s han 
d'ésser sencerE¡, en la plantació de la nyàmara, car els troços estan ex
posats a la podridura. S'aconsellen eLs de mida regular, no perquè ells 
-de majors driroensions vagin ma.Jlament, sinó per a l'economia de llavor, 
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ja que els grossos dlonen major rendim-ent, no sempre proporcionaJ a la 
majo-r despesa d'aquetlla. 1 

·En el cas d'éssèr pan1si:ts o arrugats els tubè1ycols a plantar, s'hauran 
de posar en remull unes 24 l10'res abans de colloaar-los en terra. 

El millor és, quan ja es posseixen altres camps plantats, deixar 
sur place .els peus de nyàmara necessaris per a que els seus tubèrcols 
siguin suficients a la plantació dels nous camps i arr.encar-los en el mo
ment oportú. · 

¿Quina és la millor època per a plantar la nyàmara? Malgrat va
riar segons e·Js clime<s, s'acostuma a fer pel març 1 pri,merís d'abril. El 
mé•s esencial és no retrasar massa la plantació, don,c.s s'ha de tenir pt'e'
sent que parlem cle països secaners i que· per•t3Jnt val méls ~rue les calors 
i ISEjcades sorprenguin a les plantes amb desenro.tllamei!ltt suficim1t. 

Per altfa part no hi ha inconvenient' en adelantÇtr-la, ja que hem 
indicat qll'e •les my&mare'S podi-en romandre a terra sense qué els freds les 
p.Jrjudiquin. Així pot fer-.se la plantació durant l'hivèrn, cosa que evita 
l'agombolame.nt <le fffines en pTimavera·; per desgràcia no sempre 
l'estat dels camps ho permeten. · 1 

La plantació es fa ordimàriament en línies dintaciad·es de O' 45 a . 0'65 
metres, -e1stant les plantes de 0'35 a 0'40 sob;re ·1es línies. 

-És clar que po•t fer-se en quadro, còm qui planta patates , peT;ò la · 
plantació és· més en:tr'etinguda, tenint, malgrat això, l'aventatge dé què 
les cavf!.de.s i recalçade.s poden fer-se a màquina de dret. i de través . 

. El milloT procediment és obrir um solc amb l'arada i en -ell dlipositar
hi e~s adobiS, quan se n'emplein, i a continuació els tubércols deguda
ment espaiat¡;.' La fondària és de 8 a 10 centímetres, varia.ble segom; 
clima i n.atura1esa del sòl. · 

Ocupem-no-s ara, encara que sigui bl"eument, de l 'adobament de la 
nyàm::¡,ra. 

Ja indicàrem, en començar aql!les.ts articles, qlfe, malgrat semblar 
la nyamara una planta exig-ent en edobs el considerable. cl esenrotllamem,t 
del set¡. sistema radicula:v feia posar-la èn oondici¿ns su;perio11s per a 
t reure ·major partit de les r eserves alimentícies contingudes en la terra. 

-És a dir, aclarint èl concepte, qu•e pot viure en •terrenys on %. patata, 
la -remolatx:;¡., la pasta;naga, · ho farien sols raquíticament o mo
ririen. 

; És precisament aquesta rusticitat en l' a>limentació o gran digestibi- · 
litat, el que la converteix en pr:ecioS'a planta de recurs. Ultra això, aquest 
desenrotllament radicular és precÏisame•nt la característica t;lels terr;enys 
~ecanersi pobres. Com m.enys 'ali-m ents, com menys ai(Jiwa solubilitzpiio1·a 
d'aquells, més boqt¿es a sa dispo,sició per a cercar arreu el nodriment ne
cessari al !Seu desenrotll'àrnent. Es. una llei fisiològica general en les 
plantes. . 

La nyàmara, procvista incompletame:rt al començament de la vege
tació d'aqu·est extens sistema radicular, · neces·sita alir:nents d'assimila-' 
ció ràpidà, priin,cip1alm~nt, nitrogenats, potàssics i calcari:s. 1 És, preci
sament i parlem de~s dos prim eJ' S- mesos de vegetació, quan les arrels 
exis.té'nts han de treballar mé:s, pe¡rquè •n'hi han poqu es. A mesura que 
aquestes es desenrotllen, la planta ja ])IOt treure partit dels recursos 
·existents .en la te.rr'a, solubilitzant-los i absorbint-lo~. El · treball radieu-

·' 
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lar, per unitat de pes d'arrels, va disminuint, car són més a alimentar 
la planta. 

La vegetació de la planta és lenta des de la plantació fins mig jnliol, 
començant llavors una època de gran activitat formàtriu fins mitjans 
setembre, durant la què adquil'eixen gran desenrotllament les parts aèries 
de la planta i bastant, encara que no tant, els tubèrcles. Aquests, és 
després de l'esmentad.a època, que creixen ràpidament, coincidint pre
cisament, aquest creixement, amb l'assecament i ennegriment de les 
tiges, prova prulpable de la migració d'elements o reserves, d'aquestes 
a n'aquelles, migració que, com indicàrem, contiuula durant l'hivern. 

D'això pot deduir-se'n que la nyàmara necessita un. aclob de des
composició lenta i, p~r tant, llal'ga, com per exemple, els fems, adicio
nats d'altre!S potàssics, azotats del comerç, fàcilment assimilables, per a 
proveir a l'alimentació de la planta en els primers períodes de .Ja ve
getació. · 

Es una planta sensibilí ima als adobs nitrogenats i potàssics; no 
tant als superfosfats, però aquests, ultra l'àcid fosfòric, són necessar'is 
pel sulfat de calç (guix) que contenen. 

En Baussingault, a Alsàcia, conreava contínuament les nyàma'res, 
sobre el mateix camp, adobant-les amb 45,000 qui•los de fems cada dos 
anys. 

En Garola creu que en terrenys d.e riquesa mitjana, el millor és 
emplear 25,000 quilos de fems ben de compost~, més 200 quilos de cLorur 
potàssic i 200 qlri•los de superfosfat a l'hectàrea, afe~int a l'època de nài
xer, 100 quilos dc nitrat de sosa i 100 quilos més, un mes més tard. 

Per a completar aquestes dades copiem a continuació les taules de• 
Muntz i Girard, indicadores dels quilos d'edements extrets per aquest 
conreu a l'hectàrea de terra : 

A 

I 
Acict r e zot fòsfònc otassa alç 

-------------------- 1--~ 
Dallant tiges en juliol 

(3.254 kg.) i setembre .Farratge. . 18.224 quilos 108'9 19'3 25'6 101'4 

(14.970 quilos). Tubèrcols. 7.1HO » 34'9 1 i '9 81 '8 6'2 

Total. ·I 143'8¡---;;¡107'4,107'6 

I 
19'2 

123'2 37'5 238' 
Farratge. 2.860 quilos 

Dallant en juliol solament Tubèrcols. 28.000 • 
3'3 4' 17'1 

12'6 
--------

Total. .1 142'4 40'8 242' I 29'7 

Dallant en setembre sola- Farratge. . 19.870 quilos 119'6' ~3'8 27'81' 17.1'3 

ment Tubèrcols. 13.190 • 54'71 18'6 132'4 3'7 

Total. 174'3¡--:;:; 160'2,175'0 

, Seques les tiges després ! Farratge. . 4.850 quilos ! 20'8 3'3 19'91 44'3 

l'hivern . . Tubèrcols. 28.400 • 102'7 35'7 2~ I '2 6'2 

I Total. .. . 123'5¡---;- 241'1¡----;0'5 
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Resta'ns solament dir, ja que tenim plantada i abonada la nyàm:ara, 
i1es treballades cuuturals que cal donar-li. Són aquestes, en. primer lloc, 
les necessàries per a la destru·cció de les males ' herbes: un pareJl de 
binatges, precedits en nàixer les nyàmares d'un vigor,ós resclatge, per a 
trenca.r Ja· crosta sï n'hi ha. S'aclareixen les mates i es calcem. ' 

Nó caT diguem res de la. tecolecció, car prou ñ'hem parlat en els 
·articles ante.riors. 

No vo1eni. acabar sens ·inc,loure1 com a darr¡¡r lloança de. la nyàmara, 
les paraules de M. de Tracy, paraules ·que s'ha;n. fet clàssiques en trac-

' ' iar d' aquesta planta : ·. 
«La nyàmar·a és La remoHitxa dels països pobres i .el seu lloc és en 

les terres pobres fie la mateixa manera que el d'aquella és en les ·riq~.'EJS . 
. , 

JosEP M.a SOLER r CO.LL . 

Notes sobre el cultiu de la vinya 
¡, 

-. · Adobs 

E LEMENTS necessa1·is. -La vinya per a viure necessita: carboni, hi
dr'ogen, oxígen, nitrògen, àcid fosfòric, potassa, calç,, sofre, magnè

sia, manganès, S(osa .i a.ltre·s. 
Tots aquests aliments són indispeilllsables, però, entre ells, els més 

' 1m portants des del p11nt d:e mira pràct1c són: nitròg·en, àcid fosfòric i 
potassa. Dels a.ltres, l'agricultor-no deu pre0cupar-se'n, puix o li venen 

' de l'aire o la terra ja en conté generalment en quanti:tat su.ficiell1·t p er a 
les necessitats de la· vinya .. 

lnfluència de cada eLem.ent fe?'tilitzarn,t sobre l(J) vinya. - Er nitrògen 
favore·ix la v,egetaeió. _ En la terra que en contingui molt, els ceps tin
dr·an un gran desenrotllament i ses fulles d'ú.n co·lor verd neg:fie. Un ex
cès de nitrògen ocasiona la blim¡t de' les flors, els sarments resulten flacs 
i maduren mal::¡.ment. , 

L'àcid fo1sfòric corr.etgeix la influènct:¡L d'un excès de ni'trogen; priva 
en mbtlts caso-s la blima de qa flor, e1s sarments maduren :n:rillor i m é's 
promp·te. Un excés d' àcid fÒsfòri'c no presenta cap inconvenient. ' 

La p¡otassa és l'element mineral que la vinya ab.sorb'eix ·en una grailll 
quantitat-; millora sa producció, el!s s.armoots pasten mo'lt millor i resis-
teixen a les ·gelades i: ma.lalties. ' , 

Adobs a em~pJea.r. -Els a;dobs els podem resumir. pe.r a son estudi en 
dos grup¡s: orgànics i minerals. 

Els adl.obs CYt'gànics són indispensables per a el conreu, tota vegada 
qu:ê., apart del nitrogen, àcid fosfòric i potassa que po-rten teinen una 
acció física sobre- les -terres, enfortint les que són lleugées i afluixant 
les compactes; pel gas carbònic després en ses fermentacions que soilu
biJlitza els foSfats· i amb' so·n humus dóna a les terres un major poder de 
retenció d' aigua. · 

, De les matèries orgàniques que e.l viticultor pot fer ús, les més irll
po-rt~ts sóll1>: els fems i les brises. 

' I 
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'i suposem que un fem consumit pesa de 600 a 700 quilos el metre 

cúbic, la quantitat que devem emplear per hectàrea serà de, 50 a 60 mil 

quilograms, o sigui, 95 metr·es cúbics i per un període de 4 anys. Amb 

tot, aque ta qua;ntitaL és molt variable segons la riquesa de •la terra, 

l'estat de la vinya, etc. 
Les br~ses són un bon adob, però, per a que sa descomposició siguò. 

méS ràpida deuen preparar-se convenientment per: a neutralitzar sa 

acidesa. 
Un cop d'elles se n'ha extret l'alcohol deuen tractar-se amb un 2 

per 100 de calç per a neutralitzar l'acidesa, remenant-les bé amb la calç. 
A.c!abs mim.eTals--Aquests •s.ón importantíssims, perquè ,p&rmete.l 

intensificar la proc:Iucció, ja que cada rm sol porta un element ferlilitzant, 

permeten-nos donar a la terra i a la planta tot el que necessita i exclu

sivament el qu e li fa falta. I d'egut a son poc volum, rebaixen el preu 

del transport. 
E1s adobs minerals evs podem classificar en tres grups, segons el pre

do.mini de llurs elements. 
Adobs nitrogenats.-D'aqueix grup els més importantls 

amònic i e} nitrat dc sosa, que tenen, en estat pur, el 21 i 
de nittrogen respectivament. 

són el suÍfat 
16'67 pe1• 100 

Adobs fosfatats.-En ells s'hi inclouen els fosfats naturals, superfos.

fats i escòries de de fosforacró ; en viticultura els més usats són els 

superfosfats de calç i d'osses, i les escòries. 
Adlobs potàssics.-Els principals empleats són: la kainita, que és 

el minl€ral sortint de mina de , tassfurt; el sulfat de potassa, que conté 

de 48 a 51 per 100 de potaSS<'I., i el clorur de potassa, qu.e porta el 47 a 48 

per 100 de potassa. 
Exemples d'adobades.-Per a facilitar la confecció de fórmules d'a

dobs posarem alguns exemples. 
1.a fórmula. Per terrenys calcaris i 100 hectòlitres de producció per 

hectàrea. 

Fems 
Sulfat amònic 
Superfosfat 18J20 per 100 
.' ulfat de potassa 

5,000 quilos. 
150 )) 
200 )) 
130 )) 

2."' fórmula. Per terrenys calcaris i 50 heciolitres per hectàrea. 

Fems 
Sulfat amònic 
Superfosfat 18 per 100 
Sulfat potàssic ... 

2,500 quilos 
70 , 

150 )) 
130 , 

3. a fórmula. Per terrenys no calcaris 10 molt poc i 100 hectolihes per 

hectàrea. 

Fems 
1 itrat de sosa 
Escòries de desfosforació 
Sulfat potàssic ... 
Cal·ç cada 3 anys ... 

5,000 quilos 
200 )) 
300 , 
130 , 

1,000 , 

• 
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4.a fórmula. Per terrenys no calcaris o molt poc i 50 hectolitres pe'r 
hectàrea. 

Fems 
Nitrat de sosa 
E·scòti-es de desfosforació 
Sulfat potàssic ... 
,Calç cada 3 anys . . . . ... 

2,500 • quilos 
120

1 
)) 

200 )) 
80 )) 

1,000 )) 

En totes quatre fórmules, els fems deuten escampar-se cada 3 o 4 
anys, tenint present que també tindrem die posar-n'hi 3 o 4 vegades més, 
respectivament. 

Poda 

La vinya deu podar-se a fi d'assegurar sa fructificaciQ, l'egular-la, 
<Obt~nit fruits de millor qualitat i donar a la planta una forma i un 
desenrotllamen~ determinat. 

Distingirem do.s cl-asses de pocl'es. La d'hivern i la d'istiu. 
La primera es funda e-n una sèrie de principis que enumerarem tot 

eseguit: 
Els raïms ~Surten d:e la fusta nova crescuda sobre la de l'any prece~ 

dent. ·Els sarments sórtits sobre. fusta vella no porten fruit gene1ralment. 
La JI1lctificació és inversa al vigor del cep. 
Sob1"e un mateix sarment, els borrons són tant més fruiters, quan. mGS 

1 lluny estan de la fusta vella gue tenen per base. 
Conservant pocs borrons, al podar, obtindlrem , brap.ques més ·vi

gorosos. 
Ur;¡ sarmen~ és tant més potent qnan sa direcció s 'acosta més a la 

vertical, i tant .r;nés fru.ct.if~r quant s' acosta més a l'horitzonta'l. 
Elecc-ió d~L siste1na de poda. - Els moltíssims sistemes de poda, els 

podem Tesumir en tres tipus principals: Poda curta, llarga i mixta. 
De la primera no .en pavlarem, doncs és bé prou coneguda. La llal'ga 

és aquella en que e:ls sarments1 són. tallats, dleixant-hi sempre més de 
tl'cs o quatre bonons. La rrli:;'tta és una combinació de les dues. 

Un ull en poda curta sols produ eix generalment un borró amb dos 
raïms, mentre que un uJ.l posat sobre un cordó a 1ma certa distància' de 
la base, pot donar 2 o 3 borrons i de 3 a 4 raïms. Per un mateix 
nombre d'ulls, la poda llarga permet d'ones te:m:i¡< més borron.s de fruit 
que •la poda curta. ' · 

A l'escollir un sistema de podes devem tenir en compte la classe de•l 
cep, el cllma i el terreny. 

Algune.s vari~tats sO"ls en poda llarga fructifiquen. Com més vigorós 
és el cep n1.illor li escaurà la poda llarga, i viceversa, tant mé-s devem 
apartar-nos d'a~uçst sistema, quant més dèbil sigui el cep. 

È7Joca de la '[lOda. - P,oclem començar a plildar des de que la vinya 
entra en r ep,ós i les fulle.s grogueigen. La podem fer durant tot l'hivern 
i primav·3ra, menys els dies que gela. iLa poda tardana torna la vinya 
més fructíf era . 

Al podar pod em. fer els talls en el .nus inmediatament superior a 

I •• 
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<l'últim ull a conservar. En els nusos existeixen en efecte parets llenyo
ses qu.e •S'oposen a l 'entrada d'a.lgua dins la fusta. No deu, doncs, 
practicar-se la secció prop del borró, doncs, la mèdula posada al descobert, 
s'altera molt fàcilment i l'alteració pot comunicar-se al borró. 

Poda d'i~tiu.-És eL conjunt de treball.s que es fan per a regular i 
conduir la saba de1 cep. · 

Aquests treballs sór1: esporgar, escapçar, escabellar, espodaçar i tall 
anella~. 

· L'esporgar con-sisteix €n tallar de la soca tots aquells brots que no 
portep. raïms i gastarien força de-l cep. Deu fer-se ben prompte. 

Escapçar o espuntar, és en algunes varietats i podes indispensables, 
a fi de r.epartir per igual la saba del cep i eviar l 'escorriment sempre 
que es practiqui abans de la fto1-.idla. 

Escabellar, escàbriolar, esbrollar, són düerents noms amb que s'a
nomena l'operació de suprimir els brots nascuts ent11e les fulles i que 
serien un obstacle al creixement del cep. Feta poc abans dc la florida, 
produirà ol'efect.e. de l'escapÇat. 

L'espampolar no es recomanable. 
·L' espodaçar c.onsistcix en tallar part dels sarments després de la 

v·erema i pot substituir-se per el so]?re5!ollar, quin objecte. és, després d,e!} 

veremar, suprimir el>s sarments que més tard tindlien de tallar-s.e; 
en canvi els altres que deuen quedar aposten millor. 

El tall anellar és poc pràctic i solament s'u1:-a per ·a la. producció de 
raïms de tau1a .. 

Treballs culturals 

Les treballades tenen per objecte millorar la capa de terreny de 
conreu, degut a les •següents circumstàncies. 

La terra ..,'aireja i en ella les arrels respiren, puix necessiten oxigen 
i els ferments nitrificants i altres, qUJe podreixen la matèria orgàniòa, 
demanen oxigen per a treballar. 

Le terballades ajuden •la nitlificació, la recollida i magatzematge 
d 'aigua de l''luja, eviten l'evaporació d'aigua i destrueixen les males 
herbe·s. 

Per a ,que la nitrificació tingui lloc, és necessari que :J a terra contin
gui ols ferments que fan aquesta transformació; demés necessita oxigen, 
humitat, temperat:ura, presència de matèries nitrogenades i que el ter
reny contingui carbonat de calç. 

A·l rompre la crosta de la terra, dificultem l'evaporació de l'aigua. 
Això es compem1ra fàcilment amb el següent exemple. Si po~em un 
teno~set &e sucre apuntat en una tassa de cafè o qualsevol suc colorejat, 
ve'tlrem com puja tot seguit mullant-lo; igual passa amb els llums d'oli 
o petroli i el sefi blè: aquests líquids pugen per ço que s'anomena ca
pillaritat. 

Sl sobre el terròs de •Sucre hi coloquem sucre ben il, veurem pujar 
ràpidament el suc fins a trobar el sucre en pols que no el deixa pas ar. 
Doncs una cosa semblant passa a la t.erra; si no es tr<>balla, faria tota 
ella com el terròs de sucre: deixaria. escapar tota .l'aigua; posant-'la 
en pols, l'aigua pujarà per capil:larita t, i ¡;¡o podent e-vaporai .. se di rec-



., 

tament, entrarà a les arrels, i al passar per '1'a planta raigua amb els 
aliments que porta, la farà crèLxer. 

Es importantíssim fer perdre les males herbes, pub< aquestes neces
siten per a crèixer una quantitat d."êlements fertihtzans (nitrogen, àcid 
fo~fòrtic i potassa); cada quilo de· matèria :seca de l 'herba representa 
1ma pèrdua d'uns 600 quilos d'aigua· evaporada pe·r ses fulles. En una 
paraula, les males herbes fan l 'ofici de lladres, doncs, en definitiva, e:rus 
fan perdre part de la collita. 

. 
LLORENÇ BADELL ROIG 

Enginyer agrícola 

,. 

Els conséursos ramaders 
I 

de la Mancomunitat 
Concurs asinal de Vich 

E L tipus asinal demanat en aquest concurs, . que e•s celebrà el dia 13 
de nov;embre, era e·l què respon als següents caràcters : 

En el: guarà, el cap de perfil· recte, les arcades Ol'bitàries molt promi
nent-s: la continuació de les crestes del-s · parietals ttencada en els punt.s; 
de convergència, trobant-s'hi immediatament un tubèrcul; cresta del ptL
rietal ben molsuda. El llagrimal i zigomàtic un poc deprimits, però al 
concórrer a la formació d·e l'òbita ·s'aixequen i avancen lleugerament:. 

E-l~ nasals, a la llur basa, s'expansionen en 1m a gran extensió ; a la 
meitat, aproximadament, de ·sa llargarda, s'extrenyen per a torna-se a 
èixamplar breument en el lloc on s'articulen amb ei petit ma.xilar. Els 
grans maxilars fortament deprimits en unir-se amb els nasals. La 
mandíbula molt grossa; el caire de la 'ba.rra, en la seva part mitja, 
regularment cilíndric. La testa llarga i ampla; tota ella g11ossa. 

En la somera, el perfil és també recte en la part mitja del cap, però 
els frontals essent lleugerament coovexoo en sentit de llargada, fan que 
el perfil del cap, en ambdós costats, sigui un poc amarranat i que un 
s.olc prou profund parteixi la testa en dues meitats, 

L·es orelles llargues, mogudes, que siguin portades org\lno·sament, 
El coll, gruiXut ' en el guar$., no tan.t en la somera. 

Les costelles regularment arquejades en el guarà, un poc aplanades 
en la somera. Del· guarà ~·exigirà sobretot uns davants ben potepts 
i per a la somera darreres i ventre ben amples. Bona llargada. Aploms 
regu1ars. Pelatge, anant del color de pansa a un nêgre mal tenyit; 
els voltants d-els' ulls, al morro, baix ventre, entre mig i sota :1• aLxella 
pèls argentat'S que es continuen amb el pelatge general per una zona 
de pèls castanys. 

Alçària mínima del guarans, 1. 46 metres. 
Alçària mílliÍma de les someres, 1.f0 met-res. 
Per aquest concurs e1s premis són de : 2,500 pessetes per a un 
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guarà; 1,500 pessetes a una altre guarà; 5,000 pessetes per a. 10 someres, 
a 500 pessetes cada una; en tota,l S,OOO pessetes. · 

El concurs de Vich ha estat un èxit. De molts anys en aquesta 
part: no s.'havien trobat reunits ·tan gran nombre de guarans, puix que 
que aquests reproductors foren trenta tres. Les someres eren en nombre 
de quaranta quatre. 

Els guar~ns presentats eren millors encara que els del Concurs 
d'.ail."a dos anys. La quantitat i qualitat de repr-oductors assistents 
al Concurs determinarà probabT€ments la creació en el pròxim Concurs 
de una fira en la que concorreran compradors nacionals i estrangers. 
A tal efecte ·la Cambra i Sindicat Agrícola de Vich i els Se1veis de 
Ramaderia es posaran d'acord per a actuar conjuntament a . fi de que 
el Concurs que hi ha d 'haver d'aquí dos anys sigui al mateix temps 
la primera fira de reprodluctors en la raça asinal catalana. 

La projectada fira no deL'<arà d'ésser curiosa ja. que els guarans 
són uns an·imals que no es menen a fira, devent els compradors visi
tar-los en els llurs est:;¡,b1es, la qual cosa r epresent31 una pèrdua de 
temps. 

Tornant al Concurs, els ramaders de la plan1a de Vich han demos
trat que comprenien bé el tipus de reproductors que s'exigeix en les. 
bases del Concurs, puix que el nombre de reprod!uctors eliminats fou 
inferior al de·l Concurs ante1ior. 

Una nombrosa gentada presencià aquest9- manifestació ramad'era, 
ocupant la tlibuna l'alcalde senyor Riera, regidors i moltes personalitats 
dè la Cambra Agrícola i de pobles de la comarca, 

El Jurat compost pel Professor .M. Rossell i Vilà, President; D. Josep 
Huget, veterinari; i el tècnic senyor C. R. Danès i Casaboscb, secre
tari, atorgà tots els premis dictant ,per unanimitat el següent vere
dicte. 

P_remi de 2,500 pessetes al guarà propietat de D. Joan Prat, de Man
lleu ; premi de 1,500 pessetes al guarà propietat del mateix. 

Les •someres, en nombr.e die deu, premiades amb 500 pessetes cada 
una, resultaren ésser propietat dels senyors Uàtze.r Costa, de Sentfores; 
Joan · Serra, de Manlleu; Josep Benet, de Taradell; Ramon Alibés, de 
Vidlrà; Pere Andreu, de Sant Boi de Llusanés; Pere Bové, de id.; Josep 
Serra, d'Orís; Bonaventura Pla, d'O!\sormort; Ramon Aumatell, de 
Sant Martí Sescorts; i Lluís Vila, de ant Bartomeu del Grau. 

Concurs cavallí de la Bisbal 

El tipus cavallí que es desitjava premiar en aquest Concui'S 
celebrat el dia 27 de novembre és el que respon als següents ca
ràctJ~rs: 

El cap de perfi•l còncau, o sigui que els ossos del front estiguin un 
poc enfonsats i els ossos de les celles ben sortints; l'orella, p-etita; els 
narius, arrodonits; la boca, gran. Demés, el cap serà relativament 
petit, descarnai, i la mirada enèrgica en el semental, dolça en la feme
lla. Corn a concessió transitòria, seran admeses les eugues que iinguin 
E:·l perfil del cap recte. 
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Els reproductors (sementals o eugues), de perfil convex o amarranat, 
-es prega als propietaris que s'abstinguin de presentar-los al Concurs. 

· El cap estarà ben unit amb el c.oll i aquest serà ampla, gruixut en 
el mascle, no tant en l'euga. El pit ample, .la creu no molt sortint, l'es
Jlatlla inclinada cap enrera i ben musclada; el costellam arrodonit, el 
ventre recollidet en el semental, ben desenrotllat en l'euga; el dors i ro
nyons aplanat.l'-; l'anca o gropa partida, arrodonida en el semen.tal i 
molt ampla en l'euga, però en ambdós r-eproductors qu.e sigui ben for
nida. 

Els membres o cames de davant, que l'os que va des del colze a l ge
noll ·sigui llarg i ample; la juntura o articulació del genoll, hen· arn~ 
pla; la canya o canyella, curta i gruixudla, i que el tendó del darrera, o 
-sigui el tendó mestre, que -estigui ben separat de la canyella; ll"1 jun.tUl'a 
o articulació del travador, ben desemrotllada; l'os del travador, de 
ngu•lars dimensions; el peU! que sigui ben fet i que la punta del mateix 
estigui dirigidl"1 cap endavant, no !nirant cap enfora mi cap endintre. 

Dels membres del darrera es· tindrà en compte principalment que l'os 
~e Ja cama sigui llarg i gruixut i el garró quant més ample millor. 

L'animal, que serà ben aplomat, tindrà un pes de 475 a 600 quilos. 
L'alçada serà, tenne mig, de 1 '56 metres; la llargada de la pnn ta de 
}'espatlla a da juntura de l'anca amb la cuixa, serà igual· a l'alçada. 

En resum, es desitja premiar sementals i eugues capaços de pro
duir animals prou lleuger.s per a marxar a 12 quilòmetres per hora i que 
-enganxl"1t a un carro portin 25 quintas a tot arreu. 

Els premis oferts, eren de 2,500 pesset.es per a un semental; 1,700 
pessetes per a un altre semental ; i 4,800 per . a 6 eugues, a 800 pessetes 
-cada una. 

D'aquest Concurs que se'n tenien les millors notícies fent presumir 
una assrstència de tres cents exemplars, quedà r•eduït a la presentació 
-de cinc sementals i una quarentena d'eugues. La pluja de-s de les dues 
de ·la matinada fins a les nou del mati no parà ni un sol instant, impe
-dint de presentar animals al Concurs als ramaders- de lluny de La 
13isbal. 

Per assistir al Concurs havien sortit de Barcelona els alumnes que 
-cursen Zootècnia a l'Escola Superior d' Agricu!ttur(1 amb el seu prof'essor 
-senyor Rossell, afegint-s'hi uns quants senyor& aficionats ra-
maders. 

L'Ajunta:n1ent de La . Bisbal i el Sindicat Agriwla havien treballat 
molt per a què el Concurs tingués un gran èxit, com segurament hauria 
succeït si no hagués estat el mal temps. 

El Jurat conipost per D. Angel Isern, Prop.ietari ramader, Pnsident; 
D. Marceli Piquer i Abadal, veterinari, Vocal, i el Professor D. M. Ros
-sell i Vilà, Secretari, dictà el segücn t ver edicte : 

Premi per a sementaJ. de 2,500 pessetes, al Propi-etari D. Joan Galí, 
-d.e Gualta, el qual semental en el Concurs ante1·ior obtingué un premi dc 
1,700 pesetes. 

Els premis d-e 800 pessetes per eugues correspongueren a'ls propieta
ris senyors Josep Ganigolas, de Pera tallada; Ramon Gich, de Sant 
Feliu de Boada; Joan Riera, de La Bisbal; Josep Ullastres, de Parlabà; 
I sidre Gironés, de Vulpellach, i Angel Roig, de Sant Sadurní. 
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Els reprod!uctors premiats foren eng~lanats amb una llaçada cata

lana i un escut de La Bisbal, present de l'Ajuntament. 
Tot el matí en el passeig Marimo·n hi acudiren % majoria dels bis

balencs i gent de la rodalia, per a pr'esenciar el Concurs, havent-hi també 
el senyor Nogués, Alca:lde de La Bisbal, i . gaii~ebé tots els regidors, el 

Diputat per Ja Mancomunitat senyor Pla, i el P1•esident d·el Sindicat 

Agrícola clon Jaume Rossich. 
SAMUEL NA Y.ARRA. 

COMENTARIS 
De Ja ruptura amb França 

El umodus vivendin vemia perllongant-se de tres en tres mesos. 
En novembre va denunciar-lo França i la data de 10 de desembre venia 

a 'ésser de pendre o de-ixar. uLe.' Tempsn, diari oficiós, assenyalà els 
perills, i aquí hi posarem e<omentaris de reciprocitat. 

Aquella faisó resolutòria de·! uqui dia passa, anys empenyn, esdeve

nia impossible i arriscada. Calgué negociar i dels minis.telis d'Estat 
n'eixin noves i més notes· La Premsa. - amb P majúscula- declinaba 

el suJ)stantiu 1Jat1·iotisme amb tot els seus accidents. Tothom deia que 

la O'Peració reixiria. 
I, justos! A- la primera desena del mes de desembre arribà el clac. 

Ja tenim la trencadissa i ara, ·les propostes de pegats al banc: segona 
columna; diferenciació de tarifes estre màxima i coeficient. I el mot 

1Jrohibició exporta'tiva l 'ha pr.oferit la gent de la republicana França. 
Ah, sí? Doncs uLlib rc Roign. · 

L'home queda sobre Ja taula del dispensari , retut, sagnant, fet un 

Ecce Homo. Tots arreu, pregunta el practicant, pregunta el metge. 

- On haveu pres ma:!? . 
I l 'accidentat, barboteja, amb sospir fondo i ulls en blanc. 
-A qa cantonada dels Escudillers. 
Això, poc més poc menys, trobarem al Llibre Roig: que tenim el 

mal pi·ès al cahell dels Plrineus. 
I la grigada sanitària sortirà apartada vers les Alberes ... i el '11alalt 

:(mirà sobre la taula dèl dispensari. 

El nostre Oppau 

A la vorera del Rhin, prop de Mannheiem, s'esfondrà estrepitosament 

la fàbrica de la uBadische Anilin nnd Soclan. 
Vuitcentes hectàreas de terrenys edificats queden en runes; 5.000 

obrers sense feina, 60 enginyers i 500 capatassos desvagats; un munt de 
morts i f ei its; un sotrac de terratrèmol en un radi de 30 quilòmetres 

€ntorn u' Op pau i una repercusió fl ns a l\lunich, distant 280 quilòmetres 

del lloc de Ja explosió. Sembla que aquesta provingué d'lm dipòsit que 
contenia una barreja de sulfat i nitrat amònics, sobre el que obraria 

qualque efecte detonant. Una curiosa observació: entre tanta desola
ció, esfondrament i runes, resten altives, incommovibles, dues xemeneies 

de ciment armat, com fites indicadores del lloc catastròfic 



656 

El. desastre, prou conegut i comentat, de proporcions insòlites, tingué 
una repercusió extrema. 

NosaJtres , exceptuant-ne el& efectes detonants de l'explosió, el tro
bem paliat en comparança amb el nostre desastre. 

Esclata la nova del denunciament del tractat amb França i. s'esfondra 
l'edifici agrari nacional; s'ennmen les indústries 'agricoles, deixen sense 
f'eina ni esperança a milions d'espanyols, enginyers, capatassos, propicia
ús, masóvers i arrendatat;s. El ressò va des de les Alberes a la punta ex
trema cantàbrica, a Algecires i aJs mars Mediterrani i Atlàntic, a planar 
clamuntf de milions de quilòmetres quadrats, de mils milions de pessetes. 
Tot són runes i esfondraments i plors. Sols resten bertes qualques x.ime
neies a Terrassa, Sabadell, Manresa, Barcelona, Alcoy, Bilbao i poques 
poblacions més. Hectàri-es i més hectà:ries qu'edaran ermes. · 

El nostre Oppau, menys estrident, es força més temible. 

Consells de .J'expel"iència 

No en forma sentenciosa sjnó com producte d'una vissió optimista 
i a seguit deo la tremenda crisi de Ja guerra, ha estampat Víctor· Buret 
qualques aprcciab~es consideracions en son daner excellent llibre: Pow· 
et par la Te?"''e . . · 

No serà mala tasca traduir-ne unes poques. 
Comptroba la història que eh el decurs dels segles, després de grans 

pertOTbacions, han sigut sempre eJs països agrícoles els que més rapida
m ent s')lan redreçat., 
' Les dificultats actuals li fan E:xclamar: u reforma de còdis, amplia
ció de crédits, renovacions culturals, augment del nombre d'agricultors 
evitant, al prompte, la seva dispersió,. 

Enfront de la desorganització agrària, proposa: uCreàr asso.ciacions 
sindiicals, ·o-peracions financieres que la enrobusteixin; concedir-los-hi 
prèstecs amortitzables per anualitat amb un terme màxim de 30 anys. 

Malgrat_ ésser Bu.r:ti un polític de filiació centralista, en arribar a 
l'apreciació de f-ets en ordre de crèdit, diu textualment: 

ceLes coneixíem bé massa les poderoses entitats bancàries perquè no
estiguesim ben informats de llurs preferències i llurs prevencions; i així, 
el pas~at del crèdit bancari s'encarrega de mostrar-nos el seu pervihdre,. 
I afegeix: ceLes actuals inst-'itucions de crèdit no es troben en situació 
d'aportar a la .renovació agrícola i agrària tot el que diuen que les hi cal,. 
uFund:em, doncs, una Ca.ixa Naciorrval de P.1·opie:tat Pagesa i Societats ban
cà1"ies ?'egi.onazs, 

I declara que és cas d'urgència la reforma global dels problemes, puix 
és menester impulsar la producc~ó i facilitar-li els medis amb noves. 
estructures. 

En resúm: una visió clara i, ademés pertinentíssin;¡a. 

El cadastre 

Encara que un xi:c vella la dada, és interessant p·er a posar en evi
dència com va això ds la tributació en aquest desgraciat país. 

El cadastre practicat a leós provincies de Càdiz, Sevilla, Granada, 
Màlaga i Córdova, ha c1escobert, que dels 5.392,729 hectàrees de terrenys 
que havien de pagar contribució, segons les mesuracions que s'han fetr 
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solament el pagaven 3.474,226 i que per tant existien ocultes i lliures de 
tot gravàmen 1.~18,503, és a dir, prop deh 40 per cent de ·la )Superfície. 

Això és meravellós! I més meravellós és encara si es pensa que qui 
pot ocultar l'extensió de les seves finques és soLs el gran propietari; 
aquell que té centemars i milers d'hectàrees, · i no el petit propietari que 
posseeix finques que es mesuren exactament, només donant-Íes-hi una 
u llàda. Per tant qui ocultava era el latifundista i qui pagava per ell 
i pel latifundista era el petit agricul-tor. Els petits, ja se sap, han nas-
.cut per a rebre. , 

Per sort, això a Catalunya, on la terra està ·dividida i subdividida 
d'una manera extraordinària, no pot pBJssar sinó en· escala molt limitada . 

• 
L a fertilitat d'Espanya 

Segons en Lucas Malladas, un geòleg mort fa poc, el territori espa
nyol es pot dhr.idir respecte a la seva fertilitat, de la següent manera: 

Roca estèril 5.000.000 hectàrees 10 % 
Terres pobres ,. 17.500.000 )) 35 % 
Terres mitjanes . 22.500.000 )) 45 % 
Terres fèrtils . 5.-000.000 )) 10 % 

50.000.000 hectàrees 

Sobre aquest 10 per cent de terres fèrtils s'han fet molts lirismes. 
¡,Amb un territori tan pobre, com voleu que Espanya tingui una agricul
tura avençada? No es, dónes, est.rany que les not·res terres donguin, per 
terme mig, a penes 900 quilos de blat per hectàrea... Però ... però França 
no està pas en condicions milloo-s que les d'Espanya i, malgrat això, té 
uma agricultura més avençada. Segons Duponchel, dels 53 mi-lions cl:'hec-

. tàrees de territarl que té França, solament 2 milions són d.e terres fèr
/ tils (el 3.7 %) i en Risler, més optimista, les fa arribar a 7 milions 

(el 13 per cent). , , 
No es tracta, doncs, d'esterilitat de la terra, es tracta d'una altra cosa 

que· tots sabem. 

El mètod:e Lotrionte contra la mosca de l'oliva 

El Prof·ess.or LOit.rionte ha esc1it una crurta a-l nostre Director en la, 
qual després de express·ar-li el seu agaïmeht pe la campanya feta di
vulgant el seu mètode de lluita contra al mosca de l'oliva, li comunica 
um, dels resultats obtinguts a Ità'lia aquest any. Ca;l qu-e els olivicultors 
~'hi fixin i pensin després. ~a mosca es p()t ccnnbatre, le.s collites es 

poden sccl.var. 
1) Oliveres defensades. Tenen el 98 per cent d'olives sanes. L'al

\tre doo per cent es a penes atacat per la mosca. 
2) P1•im.e.r grttp d'olive1·es no defensad.es. Tenen el 77 per cent d'oli

ves atacades. 
3) Segon gTU1J d'a1ive1·es no defensades. T-enen en 99 per 100 d'oli

ves atacades per la masca. 
Com es veu, els resultats són claríssims i demostren que el mètod:e 

Lotrion:te ben aplicat destrueix la mosca i salva les collites. 

/ 
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INFORMA CIO VINfCOLA 
De la darrera impresió de novembre ençà, un mes sense canviar' 

opinions amb els lectors: un mes de malastrugança amb el seguit de 
males noves i dc tristeses. Le.s nostres darreres paraules foren deses
perançadores. 

Al rependre la tasca, ja està. confirmat tot quan temévem i dignérem: 
l'evident desacort amb les negociacions amb F<rança devia menar-nos a 
·la ruptura tant temuda. No ens hi atrapa la més lleu. responsabalitat, 
perquè al demanar-nos silenci, callàrem els comentaris estrid.ents, plrò 
insinuàrem els perills en l'hora greu que s'apropava. Ha sonat. El seu 
rcssó arriba fatídic per nosaltres. Digueren que de la nostr~ mansue
tud depenia }lna principal font d'arranjaments. I hem sig1.1t tant calla
dament pacients que ni trobem ara la justa veu que pugui expl'-èssar el 
desconhort. Ja hem arribat al sacrHlci i ens atorrollen dient que fon 
inevitable car nostra dignitat no permetia les concessions reclamades 
pels negociants de la França. Ja està. 

Venen ara unes veus que volen alleujar la tristesa de la situació 
vinyatera: importàvem més que no veníen'l. Una as0veració. L'auto
matisme dc la mala anyada, bastava per si sol a resold l'e el conflicte i 
prosseguiran les negociacions del. vi amb el mercat francès . Una altr 
afirmac:ó graciosa o gratuïta, com vos plagui. Els concerts amb Norve
ga i Slovàquia compensen la momentània pèrdua. Una tercera fantas-ia 
que ofereixen per bàlsam de la nafra. No és possible romandre sots l'a
claparadora impresió de la desfeta i rependrem converses que ens con
dueixin a noves i més sortoses negociacion:;. Aquesta és la veu del 
desig, que no sempre respon a les realitats. 

Tal com sigui, no iJOdem desconèixer que la realitat és, boi sempre, 
un factor arranjadOI' de moltes desfetes ;1 i, de cop, ens trobem rn pre
sència d'una .seriosa demostlació: que els productors- no importa per 
quina raó o fonament- no es resolen a una cessió de mals preus, com 
si positivament estiguéssim abocats a una sorpresa. I els fets, per tant 
que inversemblables, tenen una força que ningú negarà. ¿Per què, 
doncs, en el· just moment. de la desfeta som a registrar vendes de ceril'9 
tipus a pessetes 2'25 grau? No ho sabriem raonar, més és així. 

I la tècnica general? De resistència i d'enteresa, dignes de, tota sort. 
Diríem que el mot d'ordre és abst.enir-se fins a la més evident desfeta, 
i afegiríem que la demos~ració del país vinyater és d'una fermança que, 
si persisteix podrà per 1si sola moure les dificultats que semblen agom
hol<!r-se en l'horitzó dels productors de vi . 

Resteu avui entregats a vostres soles resistències i no fora un nou 
miracle v·:mre eixir de les cendre:S de l'incendi 1m nou món d'energies. 

Però és que, demés, no· poden els financiers i economiste decret.ar 
una conducta indiferent enfront del gran munt de riquesa qne la vinya 
representa i deuran cercar quelcom que deturi una ruïna que esdevindria 

segma. 
Però nna consideració que ens pertoca en la norma a empendre, ens 

colloca en el cas de reflexionar sobre un extrem mantes voltes escatit: 
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el mercat del vi no ha de dependre ni de la eocportaoió a França ni dle 
contractes eventuals o de circumstàncies a:mb eltres països. L'hora, 
verament crítica, ens col:loca en el cas de recordarr un bell munt de 
raonaments que afecten a l 'organització interna del estament vinya
ter i a depurar les males costums dels mercats de casa. El vi, d·eméSI, 
i per tant que mercadE)ria amb destinació al defora1 ha de cercar uns 
m .e.rcats directamN1t conJsumido•rs que no transformadors. Hem dit 
aquí i on se vulla que és capritxós esperançar el nostre millorament d'uiliS
països grans productors de vi que vinguin a cercar-nos el nostre. El cas 
de la greu invasió filoxèrtc:;; no és freqüent, ni les males anyades podran 
fer altre que circumstancialment ajudar-no·&. Mes el problema restarà 
viu en tant que li cerquem resoluC'ions temporeres. Ens cal la nc.rma de 
fitar el pervindre i, per ço, començar per casa i provar defQ•ra un 
major camp d'expansió. 

Per tant, si els moments són greus, ells són també propicis per a. 
a lliçonar-nos i sens que hi manqui l'agulló que ens mogui: la necessitat 
i l'abandó de tots. que ens porti a moure-nos per compte propi impo.sant. 
aquelles resolucions que te-nim ben conegudes i que comencen per la 
depuració del neg.oci a casa. 

De forma que ni hi ha mal que cents anys duri ni coneix,em pi)tjor 
mal qUJe el d.el nostre abandó enfront de les qüestions que. ens afecten. 
I si mc, amb ço que ha ocorregut, en tenim la prova. Volem eixir del 
mal pas? Doncs moguems'hi! 

PERE J. LLORT 

INFORMACIÓ OLEÍCOLA 
La natura és la que mana i davant d'ella s'aturen tots els castel.l.S> 

que es forma l'home; així tenim que els olivicultors de les comarques de 
Lleyda es veien esperançats de fer bons olis, però refreda un xic la 
temperatura, uma matinada el termòmetre marca uns pocs graus a 
sota zero i apal'eixen les olives glaçades, fent que d'elles ,s'obtinguessin 
a lb mol. èiFiints dels que s'acostumn a fer en anys normals. 

Bé es va començar la campanya de fabricació d'olis; els primers 
sortien, no bons, però bonets, ço que feia preveure que el~ què seguirien 
serien millors, mes, a causa de la glaçada, han sortit, no dolents del 
tot, pc1ò si d'una qualitat que els fa poc utilitzables per a la exportació, 
i es tindran que emprar pel consum interior i comptar als preus dels 

andaluços. 
En aquesa comarca es començaren a pagar les olives a 16 i 17 pes

setes la quartera, arribant-se a cotízar a 23 i 24 pessetes, ço que feia 
que l'oli :sortís als moliners a un preu molt elevat; algun fabricant 
('ngomla&tít de que algun vagó d'oli fet abans · de les gelades <>s va. 
vem:,re a 40 rals el quartà de 3'900 quilos treballava creient que l'oli 
o·btingut de le:s olives glaçades, també es pagaria a aquest preu; més 
per ara no ha sigut així, puix ningú vol comprar i 'això que aquests dies 
s'oferien a menys de 33 i 32 rals el quartà. 
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La qualitat de l'oli qtle .s'obté amb aquestes olives, és de color ve1'd 
fosc; la seva olor recorda una mica el verd:, i e'~ :seu: gust ês dolç deixant 
un regust d'alfals una mica calen tat; en poques paraules, enguany a la 
comarca de Borges s'obtenen olis que es diferencien molt del seu vertader 
tipus, i qu·e tan sols es poden com pa rar amb el tipus de Borges sec·, car 
l'haver cremat el glaç l'oliva encara vel'da, fa que l'oH sigui en tot dife
rent del què en els altres anys s'obtenia de l'oliva seca, o sigui, d:e l'oliva 
glaçad~ quan està en la seva completa 'madm·ació. 

Per la part de Reus, s'acaben les olives de terra i es comencen. a fer 
bones classes. .,. 

En les altres contrades encara no s'ha comt:D.çat, per més que la co
nita es escassa. 

Per reial decret, i per fi, se'ns ha donat la lliure exportació; ja era 
ora que estiguessim lliures, i més a:('a que la producció estra·ngera ens 
farà una guerra a mort. oferint preus més baixos. 

Dins el no tre comerç hi ha una novetat; algunes cases espanyoles 
han acabat .aquests dies alguns ajustos amb olis de Sfax (Tunis); això 
és u:na cosa que pot portar un canvi radical alts -nostres preru;, puix si 
aquests olis poden competir amb els nostres . dins de casa nostra, ¿què 
farem nosaltres amb els nostres oli•s enfront a ells en els mercats €s
trangers? 

El mercat està encalmat, es fan poques operacions. 
A Reus aquests dies s'ha animat una mica en els ()lrs bons, lo què 

fa suposar que aquests es sostindran bastant. 
A Lleyda, poques operacions i es nota un gran desmai entre els te

nedors, degut a la poca demanda. 
Els mercats €strangers també estan encalmats; sembla que abans 

de feT compres, volen liquidar les existències que encara tenen de la 
collita passad:a. 

En preus apu:ntem els següents: 
Reus: Olis d:e terra, de 23 a 31 pessetes. Olis collits, de 34 a 39 pes

setes, tot per quinze quilos. 
Borges: S'ha fet alguna operació del d'abans de les glaçades a 

39 r:rls el quartà de 3'900 quilo.s; en els olis d'actual fabricació hi ha 
calma complerta. 

Els ajustos d'oli de Sfax diuen que s'han fet entre 390 a 400 francs, 
bordo Tarragona amb envàs comprès. 

En els olis de remoHa hi ha també un xic de calma i es paguen entre 
115 i 120 pessetes els 100 quilos. 

Les 1:emoltes aquest an.y s'han venut a 7 pessetes a Lleyda i a 6 a 
Reus. 

LISIN! ANDREU 

La Secció de Patologia Animal (malalties del bestia1·) - Cm,·rer d'U1·ge1L,. 

187- Ba:rcelona- ha cmnençat a act1.ta1· i demana als 1·amaders que abans 

de deixç¿rmorir el bestiar, vulguin consul/.ar-la, compl.etament gratis. 
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NOTICIARI 
En el núrner o dos de L'any p1·òxim, 11e-)lJ#?,>rent als nost1~es lleg'i-don; 

l es co bertes i l 'índex co N~esponent a aquest any . 

- Un enginyós apaJrel l per a esgranar el piny ol de la b1·isa, i per n. 
rentar-lo, és ideat pel mecànic dè la Facina Cooperativa de la Conca .. 

f'ie¡¡• les provCIS fetes, sembla que anirà bé i el seu cost és reduï
díssim. 

- Una casa de cO'TILerç de Singapore s'ha adreçat a la Cambra de Co
nierç de Tarragona, demanant-li que posi en coneixement dels exporta
dors, que• dita casa ha muntat una secció especial de productes espa
nyols, destinant un departament per a rebre i propagar els art,i.c]es i 
mostres que se li vulguin enviar, amb preferència olis d'oliva , vins , 
xampanys, lic{)rs, ametlles, nous i avellarfes. 

- El Sindiicat Agrícola de Llacló està estudiant la manera d'im
plantar, rrn aquell poble, un molí d'oH cooperatiu. 

- El Sindicat CatòLic · Agrari cle Roqu(•tas, es proposa construir uns 
grans mag.a.tzems en el seu hostatge social, per a guardar~hi adobs i 
fruits, a mes de millorar notablement el teatre, oficines i' bibliloteca. 

- J::n vi1·tut cle l'orr!Jre que clisposa la 1·enovació cle ies Cambres ,t gltí
coles Provimciç!ls, el Consell Provincial de Foment, i la FPderació Sin
dical Agrària, de Girona, patrocinen i recomanen la candidatura se
gü'ent: D. :Vliquel Ordis i P,agés; D. Joaquim Vayreda i Olives; :0. Pe
re Ome:des Clibillés; D. Salvado1 Gispe1't i Sanchi; D. Yicens Ylla; don 
Lluís ·Frigola i Bat, ¡, D. Miq11el Font. 

- S'ha funclal un nou Sündicat A ar' ·o la al poble de Sant Pe l'e de 
Ri.u dcv i ~lles, a base del que ja funci6nava amb motlles a~1tiquats. 

-En ço q·ue afecta al crèdit ag 1·ari, la Federació Agtícola de la Con
ca de Ba1barà t:stà reda-ctant . un estUdi del projecte d'Eu Cambó <;<obreJ 
ordenació bancària, el qual sembla que s <>rvirà de base a un parlanll'n
tali pel' a demanar, quan es discuteixi el projecte, una major efectivi
tat del nou Iègim, afavorint més encara als Sindicats AgrícoJc ·. 

-El Sindicat A gricola cle Callús tracta d'implantar una Caixa Ru
ral que aporti nova ~igòria a aquell organisn1l'. 

- Lal Fede¡ració Ag1'1co la cl.e la Conca de Barba.rà ha c:ltat. sollié:${t.ar 
da per a resoldre diverses dificultats d'ordre intrrior, que s'han pre
~"i11tat en el funcionament dels Sindicats Agrícoles de Vinaixa i Pobla 
de Cièrvols. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

El curs-et de fabricació casolana de conserves que ba vingut donat -se 
en l 'Escola Superior d'Aglicultura a càrrec de D. Ramon Sala i Ròqueta, 
ra estat tUl èxit de matrícula i de concurrència de senyoas i senyoretes, 
degut a l'interès que han anat despertant les pràctiques. · 

l' 
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' Segons veiem a la premsa de Lleyda, les entitats econòmiques d'allí, 
juntament amb altres pres.tigi.oses persones, han celebrat una reunió 
per a ultimar els detalls u'un acte d'homenatge, simpatia i agraïment 
envers D. Carles Pi Suñe1;, Jlirec_tor de l'Escola Superior d'Agricultura 
i de l'Institut de l\Iecànica~Çplicada Agrícola, per l'èxit assolit amb la 
celebració del Concu1·s de tractors i exposició de ;maquinària agrícola, 

Els Serveis Tècnics d'Agricultura estan preparant un curset de di
vulgació que ha de celebrar-se a Rubí pròximament. 

D. Josep lVV Re.ndé, Cap d'Acció Social .1\grària, ha donat una con
ferència a Guixamets sobte Sindicació Agràr1a i altra a Falset propul
sora de l'establiment d'una Federació Agrícola del Prio1 at. 

L'Aj1mtament de Nava1·c1es ha demanat al Diputat a Corts Sr. Cre.i
xe>ll que s'interessi amb el Dr. Faura per a què hi vagi a fer una visita i 
dongui ·el seu dictàmen sobre l'aigua d'uns manantials dc dita població 
per a destinar-Ia a usos domèstics. 

Pel servei d'Arbres Fruiters s'ha procedit a la recollecció de les oli
ves en els camps experimentals de Perelló, Maldà, Borges i Torregrossa. 

Resum dels treballs afectuats en el Labora.tori dels serveis Tècnics 
d'Agricultura per tot el mes dc novembre de 1921 : 

Mostres analitzades: Terres de conreu, 19; vins i simila1s, 50; 
adobs, 25; aliments, 4; diversos no classificats, 7; total de mostres, 105. 

CONSULTORI E n aquesta secció es respondrà gra
tullament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

J. B. PoNT DE MoLíNs. - En la f,abricació de .l'oli s'ha d'eliminar, de 
la manera més. absoluta, l'ús de l'aigua calenta. Aquesta dóna oli més 
grassos, de més colo·r, més bastos i menys conservableo&. 

Els olis fins, s'obtenen solament abolint l'argua calenta. 
Quan per les condicions de l'oliva sigui conveni.ent afegir aigua, 

aquesta ha d'ésser freda - no gelada. - Donarà els mateixos re.sultats 
que la calenta, i l'oli sortirà més fi . 

Fer a fer sortir tot l'oli que l'oliva pot rendir, no cal aigua calenta; el 
rendiment depèn, entre altres causes, de la pressió i de la duració de la 
pres.s1o. Si aquesta és molt llarga sortirà més oli que si és curta. Però 
això fins a un cert lúnit. 

En Ics comarques catalanes productores d'olis fins, els fabriquen de 
l<~ següent manera: molen l'oliva i premsen la pasta. Aquesta pasta la 
tornen a moldre. per a fer-la més fina í després la tornen a premsar. D'a
questa manera queda .en la pinyola un 7 o un 8 per cent d'oli qus és el 
mínimum qne hi pot quedar, car amb les màquines actuaJ.s és impossible 
E:xtreure'n més. - A. M. 

S. G. SARDANYOLA. - A Espanya hi ha l'Estació Sericícola els Múr
cia, entitat oficial que e·s dedica exclusivament a totes les qüestions que 
es refereixen al cuc. de seda. Si es dirigeix a ella, li enviaran follets i li 

I . 
' ' 
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donaran totes les indicacions que demana. Crec també que venen llavors 
d'l cuc. 

Cas cp:e no li conte!Ote·ssin o que li coute.stcssin incompletament, tor- , 
ni a es"Criure'm i miraré de proporcionar-li Jotes les dades que neces-
siti. - A. M. ~J 

J. R. PARAMOLA. -La farina de blat-de-moro ha d'anar acompanyada 
d'1m alimPnt az•'Jtat (lleguminós), en diversa quantitat segons l'edat de 
l'animal. Per a els porceUs, meitat per meitat; pels porcs d'un any, !;et. 
parts de blat-de-moro per 'na de pedre.rol o faves . 

La quantitat a donar l tan com ne vulgui. O, bé, seguint l·~s normes 
que dóna el. professor Rossell i Vilà, en son llibre «Alimentació de.l bes
tiar», el quatre per cent de matèria seca pels porcell.s, de dos a quatre 
meso~ . i 2'5 per cent, per porcs de 12 a 18 m esos. Tingui en compte qu~ 
la de matèria seca dc les granes és el 86 per cent del seu pes. - R. 

:.VI. A. BADALONA. - La turba pot usar-.se com adob. Segons \'\'¡olff, la 
turba narmal secada a l'aire conté: 

Nitrògen, de 0'64 à 2'25 per cent; anhídrid fosfòric. 0'09 per cent; 
potassa, O'G8 per cent. 

P erò cal advertir que la composició i, per tant, el seu valor fertilitzant, 
és sumament Yariable segons la procedència. Ha estat aconsellada i s'u
sa útilment en alguns llocs, per llit de bestiar, pel seu gran poder ab
sorbent. 

Com adob sol emprar"¡;e en quantitat de. 2 à 4 tones per hectàrea. Pel 
fet de po1iar una gran part de matèria orgànica ràpidament humificable, 
per con etgir els dlefectes de constitució fíoica del terreny. De tot.es ma
neres no és gaire acon~ellable per lt"s t errc.s ar•gilenques molt humides. 

Si la tu1·ba és fr.esca té reacció àcida i no pot usar-s·~ com adob sense 
neutralitzar-la. Això es pot fer amb calç o sinó deixant-la per un quant 
temps exposada a l'aire. No sabríem indicar-li on en podrà adquirir. 
-C. A.M. 

B. Y. ToRRELLES DE Forx. - Amb Je.~ incubadores elèctriquc~ pa!':sa 
una cosa semblant que amb les estufes elèctriques: són higièniques i cò
modes però no escalfen gaire, són un xic desiguals, i, sobretot, consumei
xen m,olt. Es p•er aquesta. raó que no s' 1an extès. - T. T. 

CONSTRUCCIONS AGR.ARIES 
OFICINA TÈCNICA 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Projectes : Pressupostos : AYant
projectes : AYant pressupostos 
Consultes Estudis preliminars 

Director: Cèssar Martinell 
ARQUITECTE 

B ARC E LONA 
RamblaVC=a~n~, ~7, 2.

0

" I 
Anabal Castell, 47 

En dirig ir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



~~ .... ~ .... ~..,_,..~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ~ ........ ~ .... ~ .... ~ .. t~ • • • • • ... • • ... • • .. t 
f - ' f 
¿ ~ ¿ 
f t . 

t BESTIAR t 
f f 

t Origín.al. FI¡ison t 
¿ A 
f ! . f 
•!• Degut a la sequia persistent, •!• 
1 el preu del bestiar s ' ha 1 

•;• rebaixat a Holanda. Procuri' s . +;+ 
I v0stè el s e u bestiar di recta- 1 I .. ~. ..~. f ment, comprant-lo als corta- f 

+.~+ . . lers. Enviï vostè les seves,co- .. ~. 
f mandes o consultés a la f ¿ ¿ 
f «COOP, Vee-Afzetver}) ' -f 

.. ~.. l .. ~. f a AKKRUM (Hòlanda) t 
t. . ..~. -f Dirigir la CorrespondÚícia a : f 
¿ ¿ 
f ,f _. G·. D-OKTER/ f 

+;+ a AKKRUM (Holanda) +;+ 
.. ~. ; I .. ~. f . Preguem es prengui nota de f 
+.~+ no enviar les comandes o con- +.~+ 
f - s~ltes a Mr. Zuurib~r· , meri- f 

+.~+ · c}onat ep el l-libre de redam +.~+ 
l ~ repartit durant · la «Setmana I •t Holandesa» a]Vladrid, per ha- ft+ 
I ver estat interro~pudes totes I 
tt ~ f.t f les relacions amb dit senyo~: f ¿ ¿ 
f t ~ 
I . I I 
9·-----~ ...... ~ .. ---~ .... ~ .... ~ ..... ~ .... ~ .... ~ ....... ~ .... ~ ..... ·9 ~.---.. . . . . . . . . . ·-

E~ dirigi~-vos a res rases anunciadora&, titeu AGR~CUL TURA 


