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ARBRE ·sl 
PER A REPOBLAR RIBERES 

POLLS BORDILS, POLLS NEGRES 

CAROLINES, PLÀTANS, ACÀCIES 

Casa especialitzada en la producció de POLLS :: Una pràctica 
- seguida durant vint-i~cinc anys, en la selecció de les millors varietats 

d'aquests arbres, és garantia de que servim les classes de POLLS 
de més ràpid i de major desenrotllo 

MIQUEL BOSCH BATLLE 
BORDILS (Girona) 

NOTA. - Contestarem quantes consultes s'ens dirigeixin interessant el millor èxit 
de les plantades. 1 

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS 

PER A TOTAMENA DE 

TINES PER A VI, BAS

&ES PER A AIGUA I 

CONSTRUCèiONS DE 

CI~1ENT ARMAT, 

I.:A CASA 

LLUIS SANS 
Carrer Trafalgar, 14 

BARCELONA 

TÉ ESTABLERTA 

UNA SECCIÓ ESPE

CIAL DE PRESSU

POSTOS I PLÀNOLS 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllltll • __ 1 1fllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Blscula model 253 per a ouar vagonet .. 

BASCULES , 

ARI SO 
SANS, 12: BARCELONA 

Les utilitzen en quasi tots els Sindica~, 
magatzems d'olis i vins i indústries, per 

llúr duració, seguretat i exactitud. 

Caixes d'acer per a guardar valors 
per a obrir amb clau i sense clau. 

Demani dibuixos i preus a 

ARISÓ : Sans, 12 : BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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B&.scules 
• . catxes per a 

ca. bais 

Agricultors! 
Empleeu juntament amb èls 
adobs químics o orgànics el ' 

{P~LÇ;~[([fò~~ . ' 

F ertilitzador , 
Radiactiu H. a. c. 
MARCA "U. R. T" I 
que és un poderós estimulant 
de la vegetació que augmenta 
les collites d'un 20 a un 50 oj0 

-- PAriAment,9 

~c1\~($<8~®!íiJ~ 
--·--

• • 

De venda en les principals cases d'adobs 

LA HISPANENSE INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL, S. A. 

BARCELONA MADRID 

Tel. S. P. 678 Tel. M. 4146 I Bruch, 42 Argensola, 4 

·-----------------· •••••••••••• 
o~==~~========~==~==~o 

SOCIETAT. ENOLÒGICA D.EL PENEDÈS· 
, (Societat Anònima) Continuadora de 

SERD.A, ROS I C.A - Vilafranca del Penedès .. " ••• 
~~EMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les· més econòmiques 

BOMBES DE Vt::REMA "MABILLE" 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Pr·oductes Enològics Aparells d'anàlisis de vins 

Adobs químics : Sofres i Sulfats 

En dirigir-vos a res cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Fora: Pessetes 10 - Estranger: Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

Per què alguns arbres no produeixen 

E s troben, da vegades, en mig de plantacions ufanoses i ben produc~ 
t'iVJes, alguns aJ'br:e.s que. no fructifiquen gens o que ho f-run -d'una 

manera molt ;pobm~. o molt irregular, ço que, després d'uns quants anys 
de dubte,s, decideix al pagès ·a arrencar-lOts substituint-los per altres. 

Les oruuses d'aquesta infertilitat són variabi!issimes i no .sempne es 
reeix a doe-scobrir.J'oo; però, en general;, cali dir que és U!Il dafeote qu¡e 
es pot correúgir amb . relrutiva facilitatJ. 

Diguem aqui, ja que l'ocaSió oo presenta, que un arbre wailalt o 
improductiu no •s'ha. d'arrenOOII' .sinó després d 'haver provat i tornat a 
provar tots els remeis. Qtram. aqu€1Stes proves liagin demostrat ben cla
rament que¡ no hi ha ma;ne11a de m1lJ.orar 1el aau estat, aleshores pot 
emprar-se el remei definitiu de tallar-Lo; l 'arrencar•lo significa perdre 
de cop tot el temps i . 1es fadigues empr-ades i significa a; l'ewsems 1'baver 
d'-smerçar altr., temps i altre treball per a formar un arbre nou,. Per 
aü:ò pot dir-se que des d'aquest punt de mira, l 'arrencar un a:rbre és una 

1 cosa seriosa. D'arbi1es vells i bons amics, no en té qui en voL 
Un'a causa freqüent d'inferbi.1i>ta.t és l'haNer pJ:antat els arbres en 

U!Il clima o en un t-erreny no apr.opiat; és na.twral que, .au aqwest oas, 
no trobant lru planta les condicions que ne¡ce.ssita pel seu¡ desenrotllament 
hagi de viur\e malament i no produeixi. 

Això passa, per· exemple, amb l'ametlle'l\, a l'Urgell, on les glaçades 
tardanes des>trueixe.n amb mfUSsa freqüència les collites. Ell m·ateix té 
lloc qUJaD. e.s planten ametllers en terres .argilenques i humid.es. En 
aquoests dos aasos no hi ha cap remei econòmicament aJpl:icable.; for
çosament s'ha de canviar de cultiu. 

Un -a.ltr.e cas en el qual no hi ha tampoc remei, es verifica qt:.a.n el 
ISubsol és dolant. Mentre, loo plantes tenen l8ll pa d'rarrels en el sol bo, 
vegeten bé i donen fruit, però quan en. créixer, ();eJs arrel1s ,arriben al sub
sol, la vegetació s'atura i l'arbre entr.a en un període de r àpida deca
d'ència. 

A aquesta causa és degut probablement l'estat miserabl-e de les mag
nòlies del parc de Barcelona. Diem probablement perquè la causa també 
podria ésser una altra: la d'haver-les enterrat excessivament, situant 
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Les arrelJs mrussa fon d'es, de mame ra que no poden rebre r' aire que és 
necessari per a llur vida. 

Ells nostres pagesos tenen ,aJ. costlJ,Jlll de fer les pl,amtacioiliS massa 
fondes- a tres i fin•s quatre pams - ço que explica per què moltes ve
gades hi ha un tamt per oent. d'e falles 1 per què 'els arbres creixen 1.en
tam¡;lnt i són de fructificació retardada. Quan s'ha f·e.t la plantació massa 
f.onda, el remei a emprar consisteix en desplantar els arbres i tornar-los 
,a. posar a fondària convenient, es a dir úaJ. cOIID est!llven 8'Il e<l' viver o 
apenes t:oos o quatre dits més baixos· La terra, en atapeir-se per acció 
de les pluges, eLs farà baixar un xic més, dleiJQant-loo a ll!a fondària 

c<'nven1ent. 
La infertHitat pot ésser deguda aJ e¡sgotament derivrunt d'e una sèrie 

dte produccions rubund'ailts; l' arbr,e~ és cansa, es debilita, i necessit·a un 
periodo de repòs més o meny's llarg ,per refer-se. Aquest pertode que po
dria anomenar-se de convalescència, .es pot escursar nutrlnt intensament la 
pQ.Ianta, ço que s'obté pra¡c.tic:runt una poda enèrgica que redueixi la 

copa i suprimeixi sobretot Les parts m!és v81ll.es :i< en pitjor estat i ,ado
bant copiosament. En conseqüència de la poda i de l'adobada, la vege
tació esdevé novament vigorosa i la planta el'l. breu temps es posa a fruc
tificar. 

El ma.teix tractament e'ha d'aplicar .als ·rurbre¡s revellits abans de 
temps. · 

No és rar obs8!l'var qu¡e el revelliment és anticipat per alguna malura 
i aleshores, ultra l'adob i la poda, cal descobrir la malaltia i comba
tre-la oport.unamenú. 

Una forma freqüent d'infertilitat sol don-ar-se en ·arbres j oy,es, ells 
qual•s es presenten pLens d.et vigor, amb rms brots de l'any de gran llar
gada, però no produeixoe.n flors o si J:es produeixen no lliguen. Això 
és degut gen,ertalmen.t .a¡ l'excés d:e vigor, .en virtut dJel qu¡al les produc
cions fruites (dards, ramells, etc.) es transformen en brots de fusta. 

El remei en :aqu1est cas cons'isterix en debilltavl>a planta, ço que s'obté 
no fent cap adobada amlb fems, o amb .aJdobs nitrogenats. També dóna 
resultats e-ls tallar una d:e les¡ arr8'1s principals o ed despunt.ar les secun
dàries fent una rasa un xic fon9-a tot al voltant de l'arbr.e en la lfnia 
de pl'Ojecció de la copa, o el dlescalçar la planta de'ixant les arrells prin
cipals ·al descobert durant uma quinz.ei1al de dies la l'hivern o al mes 
d'agost. 

En ,eJ.s arbres ja adults la infertJilit.at po.~ ésser deguda a una pur
gada excessiva. La purgació és un fenòmoe.n normal en tots elf> arbres, car 
tots, !Pel' assegur.a:r' la perpetuació de l'espècie, produeixen u a quantitat 
de flor enormement gran. Sols produint-ne molta hi ha seguvetat de 
qu,e lligui el número necessari per a obtenir una proporció convenient 
de llavor. 

L'·aillliericà Hen'icke, ha ohservat qu¡e si ·e!Il la pomera Uiga el 5-10 
per cent de Les flors que l'arbre ha produït, la fructificació és tan gran 
que la purgada és fortíssima. En algunes varietats per obtenir una bona 
producció basta qu.e lligu~ sol'3llil!ent el 3 per oent de leJS flol'S . La pur
gada pot ésser de flor i de fruit i en tots dos casos pot ésser un fenomen · 
normail. Pero, de vegades té caràcters anormals i 11es dauseSI qu,e pod1en 
delterminar.Ua ISón vàries. LaJ més freqüent potser, es la pobres;a de 
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fosfats il pD't•assa en el l>eueny i l 'excés de nitrogen. Eln tal caos ei, r1emei 
consisteix en suprimir el nitrog¡en ~ les abona,d.es i en •augmentar la 
potassa i els fosfats. So;vint també, éis deguda •Ell un excés d'humitat, 
ço que pot corretgir~ amb un bon drernatge 6 d'ismi•nuint 1els re·cs. 

P.el!' últim, l'infertilitat. pot d;eP'endre també de mal conreu, és a dir, 
de pocs adobs, poques treballla.d.es, mala poda, l&tc. En ·ruquest ca~& el 
remei consisteix en curar els arbres a ili'iistil doe bon pagès. 

AUGUST MATONS 

La fi loxera en el cep americà 

Q UAN l'amic Santacana va demanar~me que assistís a l'Assemblea 
Nacional d·e Viticultura d·e Logroño, m'entrà fred. Estàvem en 

vigílies de recollir la verema i tothom s'excusà en què les .ocupacions d'a
quells dies eren! inèludibles i personals. La meva excusa era igual a le.s 
dels demés, tam..l:)é jo havia. de preparar les coses per a v.el'emar i no ~m 
veia amb ànim de perdre vuit o deu dies tan necessaris p.er a assistir1 a 
una Assemblea Nacional de Viticultura, que jo suposava sobiranament 

aburrida perquè no sentiríem més qu•e la repetició de l 'àrida i enfadosa 
nomenclatura de: la cièncià ampelogràfica. 

I un o altre havia de salvar ~1 compromís que tenia l'Unió de Vinya
ters de Catalunya d'assistir a la referida Ass~mblea i, fàcilment, conven

çut p er l'amic Santacana, ple d'anyol'ança pe·r lo que aquí deixava i dis
posat a pasar uns dies aburridíssirns, vàreig plantar-me a Logroño acom
panyat cl,e l'amic Rosinéis. 

' No és el meu propòsit parlar de la dita Assemblea Nacional, ni del 
seu d.esenrotllament, ni de lo que digueren i parlaren, perqúè fóra no 
acabar mai i a.e poquíssim interès pels amics lectors. Prefereixo passar 
per alt tot això i circumscriur~·m a ço que .em guia en l 'escriure aquestes 

ratlles. 
La Rioja, això és, les províncies d'Alava, Navarra i Pamplona, que 

constitueixen la regió Riojana tan afamada pels seus vins, tenint davant 
de tots ·el ce,lebèn·im Marquès del Riscal, fou invadida per la .filoxera vint
i-cinc o trenta anys ·enrera com altres regions d'Espanya \ això res té 
de particular. Fallida la vinya de peu del país, s'imposà la replantació 
i com a tot arreu no tingueren altre remei que orientar-se i .estudiar e1s 
peu'S americans i llurs hibridacions co·rresponents. 

I aqu:í comença la sèrie d'equivocacions que amb tota la bona fe han 
sofert els viticultors riojans. Potser no hi ha cap regió espanyola que 
davant la contrarietat que significa la desaparició d.e la vinya vella tingués 
l 'auxili tècnic que ha tingut la Rioja. Demés del.s homes intel:ligentís
sims que tenen llur riquesa i ~xplotació vitícola en terres r:iojanes, acudi
ren a ella les notabilitats· científiques més conegudes, ILO sols d'Espanya 

sinó de la nació veïna. 
I Ull'S i altres estudiaren i discutiren quins eren els porta-empelts que 

més convenien en la Rioja, donades les seves condicions de clima, terreny 

' . 

, I 
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i raïm prop d.a la regió. ~ · unànimament ac01'daren que •els peus que 
millor s'adaptarien en terrres riojam.es serien el Murvi.Je.drox Rupestris 1202 

' i els ~ramons x Rupestrls números 1 i 9. I to·tes les te,rres riojan.es foren 
!.'eplantades amb MU!r:viedrds i Aramons, i era tanta la satis.facció pels 
resultats obtinguts que s'arribà a l'abús i pogué far-1Se cèlebre aqueU a 
fr8ise especiaJmen.t d!edicada a Murviedro «que fins- i tot equiv.ocant-se, l'a
gricultor encertava>>. 

Les collitet: obtingudes amb peu Aramon i Murviedro, especialment 
en 1Je:nes riques i de bon ·fondb, les hem pres,enciades tots i potser la Rioja 
~;~'bi encarinyà fins a l'abús, perquè són do.s peus sofer<ts i fan quedajr: 
bé fins en tarres primes com les rioj anes, si a la terra no Li manca 
treball i adob, cosa que és innegable que la Rioja ho· ;sap fer amb pal
p'able superioritat sobii'e la majoria de les regions vitíc.òles espanyoles. 

Però passen uns quants 8illoys i en 1917 comencen a notar1Se unes de
prtessions d:e caràcter' filoxèric que alarmen els conreadors de les vinyoes 

. atacades. Erl. els anys successius augmenten Les depressions filoxèr:iques 
d'una manera tan . alarma:nt que en· celebrar-se en •e.l prop-pastsat setem
bre l'Assemblea Nacional d.e Viticultura a Logrofio,té ja tots .e;J.s caràcters 
de desastre· 

Jo, que ho confesso ingènuament, no tenia :esment de que al cridar a 
tots els vi.ticu:lto·rs de lla nació, fos per una qüestió cte• tanta importància i 
que no tenia ni nna ombra d'idea cte que molts centenars de pobles qll{e< ha
V.ent 11e.plantat en vinya amerièana 'les ·~eves te.rr.es, ara .es veien obligats 
a re¡p:la..ntar de nou, vàre.ig alegra.r-me del viatge, perquè lluny de pe•r<We. 
un temps que ·necessitava, J' aprofitaria de debó estudiant sobre el terreny 
la nloxera en peu amel'icà, cosa absolutament per mi d!esconeguda. . 

Dfficil és descriur-e la situaéió :;tctual! de la Rioja, pe•rquè la filoxera, 
ara igual que en la invasió de la vinya v,ena, ho fa atacant a rotllades. 
'La¡ impressió· que ,'àreig emportar-me é•s que la Rioja alavesa és la més 

. castigada cte totes. La Rioja na;varra més castigada qu,e la log:mnyesa i 
to-tes tres molt ma1 parades. ELs costers i Le•s terres més primes tenen ja 
morts i peTduts tots eJls c:e;p:s, que ja no po<rtaven anguany nf un raïm. 

' ' Les terres pl8illeres atacades er:en ja totes perdurues •exceptuant les molt 
·adobades i ben cuidad:es. Les re-stants malaltisses en .sa majoria. 

- Resumint lla meva impressió p,ell'son~l. Tots .eUs costers i terre-s do
~ente's, absolutament perduts en -e•l momE::nt actual. Del qUJe ;resta eri ter
res na excepcionalment bones, 1a meitat potser haurà donat l'ú1tima co
mta enguany, po-tser obtingui'una migradí.ssima per l'any vinent. L'al'
tl~e meitat podrà o·btenir dos -o tres anys de vida segons le•s cures i els 
adobs que se li d0'nguin, però està conctemnada a mori. Les pocrues terres' 
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de fondo i :riques que té la Rioja probabUement aguantaran el desastre i 
se salvaran de la filoxera pel cultiu esmeradíssim que tenen. i la defen-
sa natural que proporciona la terra. . , 

L'atac fulminant crue la filox;era fa en aquelles viny¡es, no perdona r.es 
i lo- mateix .es veuen mortes o depnmides les vinyes de 15 a 20 anys que 
han rendit ja grosses collites, que les vinyes nov.enes de 4 -a 5 anys que 
El'stan en La plenitut i d=efensa d'una vida jove. T0'tes 1S6n iguailment ata
cades i totes moriran. 

Si s-'arrenca un cep_, tant si és jove com ven, poden contemp-lar-se en 
iés a:rnels les caracteri:Stiqu:es de tots coneg?de•s de la filloxera. Les arr.els 

~ 
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menjades, verdad.erament pelades i totes aquelles verruges i defenses de la 
planta que converteixen a l'arrel en una cosa deformada. En quant a la ' 
.filoxera hi és ta,n abundant que no. és necessari .el vidre d'augment per a 
>ContempLar-la. 

I veu's-aqu1 centenars de póbles vinyaters que vàreu presenciar la 
mort detla vinya vella i fell"en les fortes despeses que significa la replanta
ció americana i han de contemplar, altra volta, una segona pèrdua ab<so· 
luta de la vinya i que no hi ha altra solució que replanta¡< de nou. 

Aquesta es una lliçó qUJe toi,o; hem d'apendrer i meditar i cal esbrinar 
.quins són e1s ceps. americans que poden ésser invadits per la fi-loxera i 
com resisteixen els que cultivem .en la nostra terra. Això és lo que di
rem. 

Mn. J. lVI.· ROVIRA 

·Podes forestals 

E N l'estat af:tual de ·la ciència •selvíco'Jia, indicacions generals, i res 
més qu-e indicacions, poden donar-'Se. referents a la pràctica de la 

poda dels arbres d·e bosc. 
Es a~esta una qüestió debatuda diferents vegades per .selvicultors 

alemanys i france'Sos, i, malgrat les cóntrovèrsies a què ha donat origen, 
les opinions es mostr.en dividides: uns aconsellen la poda, a!lltres la 
proscriuen en absolut. 

I efectivament; les raons que abonen el pro i el contra són· molt po
deroses, essent impossible, ara com ara, establir regles · genèrals. L'e
xamen deJ.s aventatges i perills que presenta l'operació, algunes indica
cions generaJl'S, i més que tot un sentit pràctic ben adquirit, indicaran en 
cada cas particular com s'ha de procedir. 

Cal advertir que .en el successiu ens referirem a ço que podríem ano
menar gran cultiu forestal, prescindint de cultius especials de jardins, 
parcs, can•eteres, etcètera, on l'obtenció de productes forestals té una 
importància secundària. 

Poda natural.- En les masses suficientment apretades i que evolu
cionen normalment, la poda es reaJ•itza d'una manera espontània a me
.sura que les branques moren per manca de llum, i els arbres presenten 
un tronc llis, net, sense nus, amb la particularitat que dins la fuata no 
es troba senyal, a penes, d'aquest treball. Aquest fenòmen és la poda 
naturaL, la pod!a per e;.¡.oel:lència, que es manifesta més o menys s~ons 
les espècies i llurs temperaments. Un cas notable l'observem a lle& po
llancredes en ple desenrotllament. 

Si bé amb major dificultat i imperfecció, el mateix fenòmen es rea
litza en les mases que s'han format en condicions düícils i que han quedat 
algun temps massa clares; les branques baixes desapareixen amb més 
calma i la fusta queda nuosa i menys llisa, perdent alguna valor co
mercial. 

Per últim, en les masses irregulars, és freqüent veure arbres que 

·• 
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tenen les primeres branques afogades per les copes dels que els rodegen; 
aquestes branques mortes, o trossos de branca, no són· perill per a l'ar
bre. Efectivament; com que la branca no mor ràpidament, sinó d'una 
manera molt lenta, retardant i retenint cl seu creixement primer i po
drint-se després, els teixits llenyosos de la base han tingut temps d'or
gan'itzar-se a fi de protegir, més tard, .l'arbre. EUs es deS'sequem. i en
fortei.x,en,, al mateix temps que els creixements del tronc apreten i subs
tituei.x,en la fusta morta. En caure li'L branca queda un foradet, que no 
tarda a tancar-se hermèticament, deixant sobre el tronc una borsa carac
terística; si obrim aque:sta bo·rsa trobarem, algunes vegades, un nus 
sa, i altres un xic de podrició sense importància. Però en algunes cir
cumstàncies, amb tot i desenrotllar-se norma}ment un bosc, travessa 
algunes fases en què la poda natural no es realitza degudament, i alesho
res pot convenir la intervenció de l'home per a ajud'ar la Naturalesa mit. 
jançant la poda arlificia~, que és al que pròpiament es dóna el nom d.e 
poda, o sia l'extracció artificial·, fins a certa altm·a, de les branques d'un 
arbre viu. 

Aquesta operació pot perjudicar l'arbre sobve el qual es ·practica? 
Depèn cLe diverses circumstàncies, i, en p1imer terme, gue les branques 
siguin mortes o vives. 

L'extracció curosa de branques mortes o trossos de bran.ca, general
ment no és perillosa, sinó,· al contrari, pot facilitar el recobrimw·t cLe la 
f •rida i pyevenir la podrició o fo.rm.ació de forats i cavitats interiors. 
En aquest cas la poda és recomanable, sobretot si es tracta d'esp~cies 
d'assenyalada va1'0r industrial. 

En canvi la poda de branques vives freqüentment origina podricions. 
Si la supe1iície de la EecciÓ no està protegida, es desseca, s'esquerda, i 
l'aigua hi porta espore.s de criptògames que provoquen la descomposició, 
la. qual, propagrunt-se per l'interior, pot pflrjuilicar l'arbre. 

És un perill i la ·seva imminència depèn del temps que la ferida 
queda sense protecció i que les fustes en qüestió es cLescomponguin amb 
més o menys faci!litat. 

S'ha d evitar extreure branques que tinguin un diàmetre superior a 
6 o· 8 centímetres, i en el cas que siguin més gruixudes convind!r'à reco
brir-les amb una substància antisèptica. 

Cicatritzarà més ràpidament una ferida situada en el corrent de la 
saba desc"ndent que no pas si estigués situada a alguns centímetres del 
tronc. 

Els arbres joves cicatritzen ràpidament, però no els que tenen certa 
edat. I 

La influència de l'espècie és ben notable. En general, les epècies 
de fusta fluixa (poil's, verns, sàlses, etc.) resisteixen malament ~·'opera
ció, i .les de fusta forta, i principalment els qt¿ercus, no les perjudica 
tant; però en totes d-eixa alguns vicis a l'interior de la fusta que li res
ten valor. 

En general l 'operació és menys perillosa com més vigor i bon creixe
ment presenta l'arbre, i, per tant, ca'l• tenir en compte l'eda~, estació i 
desenrotllament de la copa. 

En les coníferes, l'afluència de resima fa inútil l'ús de substàncies 
antisèptiques. 

• I 
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Les resinoses, en general, i els faigs són espec1es que tenen una· 
marcada tendència a CTèixer verticalment i es desprenen elles mateixes 
de les branques baixes. Aqustes espècies. no haurien de podar-se sinó 
en• casos de veritable necessitat. 

Per disminuir els perills de la poda alguu.s han adoptat el! procedi
ment de tallar les branques a 30 o 40 centímetres del tronc. Diuen, els 
que així procedeixen, que l'operació s'aproxima més a la poda natural. 
Aquest aventatge és sols aparent perquè la mort de la bra.nca essent més 
ràpidla, el teixit de la base no ha tingut temps d'organitzar-se i enfor
tir-se per a protegir 1l'arbre, com succeeix en la poda natural, i la podri
ció passa de .Ja branca a dins del tronc en forma de cà1ies grisa. Altres 
vegades en el mateix munyó surten brots que entretenen l'activitat de 
les capes superficials i dificulten la cicatrització, podrint-se l'interior de 
la branca i comunicant-se el mal al tronc. 

Si aquesta pràctica de deL'Car munyó fo.s admissible hauria d'acon
sellar-se més per a les frondoses que no per a les resinoses, perquè •la re
sï.na dificulta' el despreniment del munyó i aquest dóna origen a un nUJS 
negre més llarg que desprecia considerablement la fusta. 

Abans la poda era una operació corrent en el gran cultiu forestal, 
però avui apenes i algun.s atribueixen el seu descrèdit a qa pràctica d>e 
deLxar munyons. 

Si •la secció es fa arran del tronc, la cicatrització és més ràpida i no 
hi ha ltant perill de podrició: el nus queda aviat endinsat en el tronc i 
la fusta conserva més homogeneïtat i és més resistent. No obstant, com 
ja havem dit, moltes voegades queda a dintre una podrició que pot avan
çar cada an·y un centímetre en el sentit transversal i dos al llarg del 
tronc en fustes dures i molt més en fustes fiuix,es; i com que no és UJil• 

defecte aparent, ca1 tenir en compte, en comprar arbres de valor, si han 
estat podats alguns anys enrera. 

Objecte de la pocLa..-DuJes finalitats principalment es cerquen amb 
la poda: beneficiar els arbres joves que viuen prop dels vells donant-los 
espai i llum, i també l'augment de valor dels arbres podats. 

De vegadles es tenen en compte consideracions d'ordre secundari per 
a l estimulació temporal o permanent del! creixement de la copa. 

La necessitat d'afavorir el desenrotllament dels arbres joves és fre
qüent en l'estat actual 'dels boscos a Catalunya. La poda recau sobre 
arbres vells i que aviat seran· eliminats. No hi ha inconvenient a prac
ticar-la tot i tallant branques grosses. 

En boscos d'espècies barrejades. convé moltes vegades alleugerir la 
copa d'una espècie per a afavorir el creixement lent d'una altra; i, en 
general, en boscos de. dos o més pisos, és ò' aconsllar la poda del pis 
superior en benefici d~ls altres. 

Es evidlent que un tronc sense branques és més estimat que llli· altre 
que les té grosses i íntimament soldades a la fusta. L'extracció d'aques
tes branques vives o mortes és quasi sempre beneficiosa. La importàn
cia de l'operació depèn de la valor de l'arbre: com és natural, a ningú 
se li acudirà podar arbres destinats a llenya. 

S'observa amb freqüència que un arbre ramut i que ha estat perju· 
dicat per circumstànci-es exteriors pot pendre una vigor nova i durable 
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amb una bona poda·. La nutrició de les parts conservades serà més abun
dosa. Aquesta net~ja. es pot fer en arbres ja de certa edat. Així ha har 
vern vist f.er amb malt bon èxit per algun propietari de suro (Querr
cus swber) . 

Fi\IlBJlment la producció de fruit (glans sobretot) també s'estimula 
amb una poda discreta. · 

Pràctica de l'op'eració.- Una destral· per a les branque-s gruixudes 
i seques, un xerrac o serres especials, ,amb mànecs llargs, per als ?nu
nyO'TbS més gro·ssos i . forts, un pot de substància antisèptica i una escala1 

són els aparells que necessita el podador. 
La substància antisèptica pot ésser quitrà dissolt en oli de tremen.tina. 
L'antisèptic no s'adhere·ix a l'arbxe si 3.1quest està en saba. 
L'operació de podar s'ha d·e fer a la tardoT o a:. principis dl' hivern; 

a qualsevol a·ltre temps é•s quàsi segura la podrició. Les branques i m.n1r 
1lfYOns secs de !Les coníferes poden trem1e' s a tot temps. Es essencial po
dar arran. No tallar rames que tinguin: més de 6 o 8 centímetres de 
diàmetve i en tot crus cobrir-les d'una substància an~isèptica, i no podar 
espèci,es que. l'experiència ha demostrat que no superten bé aquesta 
operació. 

S'ha d.e fer una secció ben neta i lli-sa, tallant, si cal, les branques 
en· dues vegades, o començant per baix a fi d'evitar l'esqueixament de 
la p.ela. 

Per pujar als arbres no s'ban· d'usar ganxos, com els que s'usen 
per pujar als pBJls de telèfon, ni altre·s procediments que puguin perju
dlicar-lo. 

Es desastro•sa [a pràctica, tan general a Catalunya, de podar el 
pinus ~(Tilea (pinyoner o de llei) deixant una o dues brancades solament. 
S'ha de podar arran i detxant de 4 a 6 brancades, segons l'edat de 
l'arbre. 

En general, na hi ha com podar des dJel començament de la vida dle 
l'arbr-e i sovint a fi d'alterar., e·l menys possible, l'equilibri entre la copa 
i el sistema radica!~; més t¡ud lles aclarides · suprimitan els arbr~s mal 
formats. 

En fi, és necessari molta prudència i atenció .i. examinar bé •si els be
neficis que s'esperelll. compensaran els perjudicis a què s'exposen els 
alrhPes. · 

En qüestions forestals~ on intervenen tan gran nombre .de factors, qoo 
. contínuament varien d'intensitat, és moJt ·exposar donar regles fixes. I 
no sols això, sinó que amb verita.b1e interès recomanem als pr01pieta1'ils 
que procurin ev.i1Jar- l'adopció de· criteris invBJriables, prop~s o· d' a'ltri,. si 
no volen: que .el fracàs s'ensenyoreixi de llurs finques: procurin, amb 
un.a mica d1e pràctica i atenèió, adquirir sentit p1·àcti11, ún·ica norma que 
a cada cas particular elrs pnrtarà a procedir amb millor encert. 

SEGIMON VANDREUL 
Enginyer del Servei forestal ' de la Mancomunitat 

P~r la vo-stra 11iqtt¡esa, no de!ixeu morir el bestia1· sense deTnanar que
el Laborratori de Pa.ta~og·ia Animal us l'estudïi de f11anc . Carre.11 d'Urgell, 

187 - B an'celO'Il[h. 
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La frocticultura a Catalunya 
I 

Hi ha pervindre? 

li 

D ES àJe qualsevol punt que es miri la :P·roducció de fruita d'aquest pais, 
es veU! una cO'Sa de colossos. L'extensió que ocupa la producció ex

pressada en xi.fres, les poderoses cases comercials· que hi viu,en', les eSitu
pe:ddes associacions de colliters q1Íe recentment s'han format, ·el xuclador 
consum que ha creat, l'avenç quíe en ·la tècnica frutícola s'ha fet a la 
seva vora, tot, en una. paraula., és me ravellós. 

·Podem fer això, O' serrn.bJant, a Catalunya.? Si el poble de Califòrnia 
fa 50 anys, fa 30 ~ys, fa H) anys, ara, s'hagués respost aque.sta. qü.es
tió, amb la mateixa indecisió amb que ens la responea:n nosaltres, avui 
no tindria gent de totes les parts del mlón estud'ia.nt i a;dmi.rant la seva 
po·ntentosa prodU)Cció fruitera. I no fou un problema de un sol mmnent, 
S'inó que aquesta ferma i segura voluntat d'anar avant l'hagué doe tenir 
d·es del seu començ, i. l'ha de tenir encara ara. Una v,isió lJxtensa de les 
possibilitats .Pf::l' aqu.,esta indústria, hagué d'enfortir una pila la marxa 
dels OOUS pr'i.mers passàS, i dels que ha donat en tota la swa CUji'Sa. 

. En la seva hi.stòria, curta, pllll'ò profitosa, ha hagut del millorar la 
ma.D.e'I'a de conreu, ha hagut de canviar la manera: de poda, ha hagut 
de millorar els -procediments de pr~eparar i assecar la fruita. Ha hagut 
de .ed,ucar i conquistar el mercat. Fa 50 anys que no hi haviav agons fri
gorífics, i no podien portar la f-ruita a l'Est; i ells ajudaren al desenro.t
llarruent de>! vagó frigorífic. Fa 15 anys que a.mJb prou feines se coneixia 
el pomelo (una clase del C!itrus). Avui en venen mils de vagons als U. S. 
(Florida comprès, que en produeix més). Fa com utns 15 anys que ningú 
en el món coneixia el pa amb panses. Avui aneu a qualsevol restaurant 
americà, 1 si no tenen pa de panses, gaire-bé teniu dret a insultar-los. 

Ara mateix t€1nen en via de progrés la implantació del conreu de la 
pansa uZamte curra.n.tn que han d'importar de GI'ècia; de les avellanes 
uBarcetlona nUitn, que han d 'imp<>rta-r de Catalunya; dels dàtils que han 
d'importar d.'Argèlia; del avocada, que no imp<>rten de enlloc, però 
qu:e s'han 61ll!penyat a fer menjar a n'els arriericans (i estan a punt de 
lograr-h,o ; del pistach que importen de Itàlia, i altres llocs; dels garro~ 
fers, qU!e no tenen mercat, però que t enim seguretat que n'hi troba1"1an. 

Cada v-egad:a que el mercat ha sigut un.a mi.oa tip, i no ha d~anat 
amb la ~ana que cB.JI. perquè les ofertes no siguin gaire discutides, i· les 
&"anàricies siguin respectables, el comerç ha fet quele<>m per augmentar 
cl consu¡m del paJfs. O ha sigut l'i-nvenció d'alguna altre manera de con
sum, o una propaganda ben dirigida. P.er suposat, el comerç, m és que 
el productor, a vegades ha fet el gran benefici. P f:I'ò ja ban entrat ara 
¡•el bon c.amí, 8Jll!b això de les associaci<>ns. FaJ deu anys que amb prou 
feines pensaven en l'exportació. Avui miren. aquesta sortida. comercial 
am:b tot l'interès quie es mereix. La seva política, en aquest punt, és la 
de conquerir die la compet-ència estrangera el mercat interior com a Pr!--
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mera mjda, i tot seguit sense pensar-s'hi gaire, anar al mercat exterior. La 
sèrie de conreus, que més amunt hem dit que ara tenien .en pe.riodo d·e co
mençament, són aco1,1sellats, després de veure les sev'es xifl~es d'importació , 
i de deduir-ne la conseqüència que el negoCi que fan els forastelr~, el 
poden fer ells mateixos. Si el nostre comerç d'ametlles fos més ben o~ 
ganitzat, i guardés unes estadístiques millors que les que probablement 
guarda, ja s'hauria, donat CO•rnipte dels mercats que les ametlles d-e Cali~ 
fòrnia li han pres. I, -encara que nosaltres no volem ésser pessimistes, 
creiem que el nostre comerç amb els U. S., en dita fruit a anirà minvant, 
ja quoe si eaJ, faran ús dels aranzels per proteg~r la indústria de Califòr
nia, posant-lo per aquest mètode! en condicions !le preus iguals. Ço és 
lo C.[U!e fa r6fe1·ència a casa m!ateix. Algú que sigui una mica obse·rva
dor, haurà vist en les vitrines de botigues de queviures de Barceàona, 
fruites amb etiquetes da Califòrnia. Si algú que ens llegeL1< ha estat viat
jant per Alemanya, per Anglaterra, per altres païso~ del nord d'Europa, 
potser podria dir-nos lo que ha vist en aquells països. Nosaltres sols sa
bem, que més d'una vegada, visitant cases empacadores de fruites seqwes 
q en coD!Sel"Ves hem sentit, potser, v-e·rgonya, a l'ensenyar-nos en oeJ moll 
de la casa, una filera de vagons que es carregaven amb fruita per a 
Alemanya, per a Suècia, per a Anglaterra· Sols sabem, que gairebé hem 
presenmat la sortida de brurcos amb ca.tregamants !}e taronges i pomes 
fresques, per Anglaterra. Sols sabem que el desnivell monetari de la post 
gu'erra, ha preocupat tant an els come.rciants dé fruites d'ací, com si ha-

_guessin sigut els comerciants de blat, que ja d.e sabut han de comptar 
amb el consum europeu. El 40 per 100 de la producció de prunes d-e Ca
lifòrnia va al nord d'E.U.ropa. Hem llegit artíoles dels capdavanters del 
comerç de fruites d'ací, hem sentit conferènci-es d'ells, hi hem parlat, i hem 
pogut donar-nos cornipte de lo molt bé que coneixen la capacitat cie con
sum d'Europa, i de la grossa part que ocupa en els seus càlculs presents 
i pel avenir. El servei. coilSlJ!].ar americà els facilita informació i, demés, 
l -s associacons de fruticultors, quina producció és conectada amb Euro
pa ja sigui per la producció, o per el consum d'aquesta, hi tenen agents 
comercials especials al seU) servei exC'lusiu. 

I mentvestant nosaltres podem anar preguntant-nos si hi ha pervin
dre per al nostre país, en la producció de fruites. H!i ha pervindre meu
tres no estiguea:n. massa terrnps preguntant-nos-ho, i no arribem qu¡an el 
mercat de tot el nord d'Europa: estigui en mans df: la producció de Cali
fornia. 

Nosaltres, al dia que produissim fr'U.its en quantitat secs i en con
serva, sols faltaria quel tingu¡essim ,eJ tacte de fer tipus d'em¡pac deter
minats, fixes, convenients, i que el cdmerç sigués decent i emprenedor, i 
els vagons qu'è Amèrica envia e¡n petit nombve a Europa, nosaltres els hi 
enviari~ en doble nombre. I encara que havent de vèncer més dificul
tats, estarí-em també en condicions pell' a que lini,es de vagons fi'igori
fics s'omplissin a !:'Urgell, o al Vallès, o al Camp, amb fruites que es nren
jarien a Paris, a Brusseú.es, a Berlín; que no tenim a:questes ciutats tant 
lluny, com són els fruiterars d'ací, de les grans ciutats de l'est de U. S. 

I l'únic competidor de força, aJ present, que seria Amèrica, no costa 
molt de veure, que el podríem vèncer. Tots eJs factors que integren el 
prem a que han dE: posat les fruites a Europa són desfavorables per a 
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ells, comparats amb els nostres , excepte el da producció. La densitat de 
pi'oducció la tenen eills més grossa que la nostra; però el cost de produir 
és evidentment més baix que el seu. El fa:ctor jornal és més baix, hi hau

Iiem d'ababcar-lo encara més, amb l'ús de la maquinaria que ells usen. 
I dem~s, el cost de vendre, usant els seus procediments comercials, el tin
dliem més baix, i més fàcil la venda. 

La producció sola de Catalunya. no aniria gaire enllà en el consum 
de què és capaç Europa. Però així com en altres coses dirigim en Espa
nya, igualment podríem ésser la porta de sortida de les fruites dE1 rest 
de la Península, i arreglar-les al¡ nostre gu¡st. Que ell.s:,aviat segÚirten, 

si el nostre país produís amb mètode. 
R. SALA 

A propòsit de la refinació dels olis 

2." Decolo1·ació·-l aquí les dificultats són ja més !Sensibles, puix 
no tots els olis es dei:oon decoLorar fàcilment. 

Els procediments usats i proposats ISÓI1 numerosos, més no tots 
responen amb. llurs resultats pràctids i econòmics. Se fa per mitjà del 
negre animal, pels àcids, més aquestos sistemes no arriben a convèncer, 
per llur cost, i pel perill de fer malbé U·'oli. He vi!St un procediment per 
el peroxid, i els seus nesultats són magnífic·s, però és massa car. 

Per é ser mes breu, me limitaré a tractar del sistema més usat en 
les refineries, o sigui el de la terra de fo~ü07ü. Amb aqu-est nom genèric 
se presenten al mercat moltes de aquestes ,terres més o menyi& bones, 
italianes ,franceses, ang'leses alemanyels, america.Illes, les quals no són 

res més que hid1·osilicats més o menys fins. 
Una de las millors terres italianes és la New-Ator que porta bastant 

bón preu, però deixa qu·elcom qu-e desitjar. Després la anglesa,Juller, 
molt econòmica, pe<rò no de bon resultat, segons tinc entés.; Francowit, 
alemanya, bona d'el tot, però caríssima; La Florida, americana, que sols 

s'usa per a U.a qualitat dolen:ta. 
La term de foulon o bé te1v·a de batan o terra de la Fl01'ida o en 

català te1·ra de bota, que totes 'són d'una mateixa espèci~, eren usades 
des de fa molt temps al Nord d'Africa per a clarificar els olis. Se 
sap que a Xica:ge (E. U. de A.), tse usava des de l'any 1878, mes el sau 
ús es va generalitzar després a l'any 1890. Són compostes de hidra
silicats de alumi•ni i magnèsia i es troben en jaciments granítics areru:>

sos de la Florida, a l'Alemanya i Fraustadt (Silèsia. 
L'acció d-escolorant d'a.questes terres depèn del seu estat de hidra

t.radó i donen• el mà.ximum d'efecte si són calentades (200 °) i no 
decoloren fins que no hagin perdut totalment llur !:mmitat. Se posen en 
v.,nda en sacs de 100 quiloo, en forma de pols impalpable, per quina 
raó prèh iàcilmen.t la humitat, i <S'ha de mirar que al magatzem on es 
conserve es trob~ suficientment escalfat. 

Pe.r emprar-la, be dit que és necessari que no estigui humida; 
també ha d'ésser 1Em pols finísima, i abans d'emprar-la, s'ha de cal.entar 
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. en una caldera expressa, i si estigués gi'anulada, s'ha de passar per unes 
moles especials de què han d'estar provistes les refineries. 

L'aparell en el qml.l es fa la descolol'ització, ·és una agitadora horifr 
zorutal, cilíndrica, calentadla a vapor i amb moviment d'aletes inten'Ses; 
n'hi ha que funci.onen al buid i altres ·que no·, però són de més èxit 1es 
primeres, car •se pot, sense elevar molt la temp:eraturaf ajudar la 
hidratació de U·'oli i de la terra. Se çalen:ta la agitadora a una tempera

tura de 60° a 70° i es tira la terra en una proporció que varia del 2 al 6 
per cent, segons els olis (la proporció es determina abans fent un assaig 
en el laboratori); se posen en. mov1m-ent les paletes intern~s i mitjançant 
la bomba s'ínHcta¡ l'oli, portant l'aparell a una temp

1
eratura que pot va-, 

riar entre 800 a 95°, segons 'la classe de l'oli; després es passa l'oli pel 
.filtre premsa a fi de separar-hi la terra, i ja tenim l'oli neutre i decolorat. 

Pels o.Jis de oolomció verda, com el dl' algu.nes llavors, o .el de oliva 
al sulfur, pe.r a facilitar la seva ràpida i millor decoloració, soLen afegir 
en alguns casos un 1 per 100 d'àcid nitric o altre similar. 

Separat l'oli de la terra per mitjà del filbr.é pnemsa, queda brillant 

i d'una color groga clara, quasi blanc. 
Paossem a la :tercera i última operació : 
3.a Desodorització.- Les primeres tentatives de desodülrització es 

van fer fa més de dos segles, i a Noruega ·es pitacticava per :Voli de peix, 
i més tar'd també a Anglate·rra i França. A Marsella fa oos trenta anys 
lograren treUlre una part del color de l'oli de coco rentant-lo amb una 
corrent de vapor, en. un aparell alt amb una sèrie d'e bO'SSes sobreposa
des, i que en' el seu total formaven una columna, i per això als aparells 
de desodorit~ació se'ls ha batejat amb ell nom de colwmnes, de le·s quals 
sols en tenen el nom, essent solament redu'its a destillad'ores v.er.tadell"es 

i pròpies. 1 . 

¿Com se poden destillar les substàncies que qu·eden en els olis? 
De moltes maneres mé•s. o menys pràctiques i perfeccionades: 
1... A l'aire lliure amb una corr.ent de vapor saturat. 
7U Al buid amb una corrent de vapor saturat . 

. 3... Al buid .amb una corrent de vapor sec. 
He vist 11efinar amb el s.~gon i tercer si.ste.ma igualment bé, però de

pèn dels · .Us que es volen refinar i de les temperatures que s'usen; 
depèn també de la capacitat del :tècnic que monta i porta la fàbrica. 
No tots els olis de llavors i d'oliva es tracteru de idèntica manera, i aJl

gunes vegad.Jes per excés de temperatura prenen una color roja (Ulli prín
cipi de c,remat), altres y.egades pe1' falta-de refinació, un gust de os buUit 
(així jo ho aprècio), i aquests olis no es conserven i ' en poc temps es 

tornen ranciJS. 
L'aparell que serveix per la decolor¡¡_ció ja he dit que és una senzilla 

destilladoll'a, amb a~gurues peces, que els directors de les fàbriques no 
pev.elen, puix moltes vegade·s ni ells •les saben, ja que aquestes són al in
teriw- de l'apavell. Al miraT una columna die desodorització, es veu sol 
un gram cos cilíndric en comunicació amb un altre de més petit que té al 
costat, una po-rció <l'e tubs grans i petits, per a donar pas al vapoc, a 
l'aigua dJe. refresc, al buid, a l'oli i pe.r la descàrrega; demés, es veuen 
do-s o tlres termòmetres i tres maruòmetres que assenyalen les tempera
tures i les pressions d'ebullició i del' bu-id. Cal'reguen d'oli .el cos gran, 

: 
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po·sen ~n COJ?Unicació el vapor .i el buid, un vigilant cada quart anota les 
temperatur.es i pl'ies,sions, i quant es cr<l.u conv.enient es descarrega l'a
parell. Per a saber si l'oli es troba en perfecta refinació, el CO$ gran de 
la coLumna té UJ1a aixeta, per on es treu una mostraJ i d:esprés de refres
car-la, es prova per veure si té el punt que ha de tindr~ Qu'an l'oli s'ha 
conv·er:tit en bo, es d1esca11rega l'aparell, fer,tt passar l'oH a un refrigerant 
al buid i quan el tenen fred .es p.ot posar ja a l'aire. lliure i ja ternim l'oli 
e rrent, de colon fosc i de mala olor i gust, convertit en un oli bo, de co
lor blanc i soo,se gust de cap classe. , 

La instaldació d'una refineria es pot fer amb pocs o molts quartos; 
es pot dir que é.s una indústria que està a l'alcanç de tote·s rres fortunes, 
i sense cap classe d·e secrets. 

Escribia això fa sis anys, en 1915 ; .la indústr·ia de la refinació ha 
canviat poc, puix es seguiex més o menys el mateix sistema. 

drec amb això haver donat una orierutació sobre la refi:n.eria. 

LISIN! ANDREU 

El conreu de l'esparcet o trepadella 

E N un país com el nostre fonamentadment , secaner, i de terres pobres, 
i on és neoessa1i desenrotllar la Tiquesa ramadera, eb problema de 

la producció da fan·atg¡es té una importància excepcional. En les comar
ques J;rescals on les ptuges abunden o on es disposa d' aig'+a per a regar, 
La producció fàcil de farratges assègura l'existència d'una ramaderia po
derosa que constitueix uria font d'ingressos impoFtantíssims; però en les 
comarques seques, la cria de bestiar troba la seva major dificultat en l'oes
ca,ssessa de farratges. 

L'única manera de poder tenir animals consisteix en posseir farratges 
apropiats i és, per això, que a Catalunya els nostres agricultors han de 
introduir una farratgera en les rotacions. Cada terra i cada clima té la 
seva farratg¡era; al mèrit de l'agricultor resideix en saber trobar aquella 
que s'adapta millor a La naturalesa c1e les sev-es finques. 

Una farratgera ja coneguda en mdltes comarques del nostre país és la. 
trapadella Q esparcet, que és capaç de viure i ,produir allí on l'a:rtals, -el 
tr.efle, el fenc , etc., donarien produccions migradíssimes. 

Científicament s'anomena Hedysarum onob1•ychis o Onobrychis sativa. 
C~ima. - Es planta dels països meridionals pexò es cultiva també en 

els freds. Quan és jove·, en el primer període de la seva vida, sofreix, si 
l'hivern és rigurós, però quan ja s'ha enforiit r.e.sisheix perfectament els 
fr'eds. 

Si l'.estiu és mas·sa callurós i sobretot és molt sec, atura 1a seva vege
tació, més un cop modificades aquestes circumstàncies Te,pr.en a vegetar 
noi:malment sense demostrar cap patiment. Pot dir,se, donos, que, res
pecte a1 clima, la trepadella té un habitat molt extens car, com veurem, 
poden evitar-se els perills del fred en la seva i.oventut sembrant-la en pri· 
mavera. Ple<rò és principalment una planta dels països cà.là.dJs. 

' I 

/ 
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Te1•reny. - És una farratgera ideal pe'!· les terres dolentes de les cer 
marques secaneres. 

Les terres millol's, on dóna les produccions més abundants, són les 
fr,>scrt.s, iondes, argilo-calices. Però generalment aquestes .es dest.ine'l a 

altres conreus i a la trapadella se li dei~en, aprofitant 1eos seves modestes 
exigències, 'les pitjors. En efecte és l'única farratgera capaç de donar 
bons productes en les terres •exageradament riques en calç, en Les poc f.on

des, en les sorrenques, en les pedregoses, etc. En aquestes últimes si són 
riques en calç les .quantitats de farratge obtingut són més que satisfacto
lis. En 1es terres rocoses, com n'hi han moltes a Catalunya, és la farrat 
gera més i.ndicada. La trepadella no va bé >Solament :en les terres molt 
argüenques .o en aquelles que per una causa qualsevol guarden l'humitat 
és a dir no són permeables. Mes que 1a secada a la qual, com hem dit, 
més amunt, la trepadella s'adapta molt bé, tem l'excès d'humitat-

Vm"ietats.- Hi han dues menes d-e trepadella: la d'un dall i la de dos. 
Aqwesta última, encara que dongui major producte, no s'ha generalitzat 
perquè, segons sembla, presenta a1guns def.ectes; com e'l florir molt desi

gualment i l'·exigir terres més riques que les que habitualment se li po
den destinar. 

Prteparaci-ó del te1'1'eny perr a la sembm. - Si 1a trepadella es culti
va separada, ço que es fa molt raram~mt, demana una preparació 'curosa 
del t-erreny: aquest ha de llaurar-se fondo amb bastant temps d'anticipa
ció i rasclar-se després sovint per a tenir"lo lliur-e de les males herbes i 
ben reduït en polp. 

Mes sovint se sembra entre un cereal i aleshores n'hi ha prou amb els 
treballs preparatoris que s'han fet per aquest· Però cal advertir que quan 
lf1S sembra en tals .condicions convé cU:Iar un xic les treballades que es fan 
a la terra. 

Semb?·a.-La( trepadella pot sembrar-se en un p1at a part o entre un 
ce11eal i això pot f.er-se a ·la tardor o €11 prin1avera. 

La sembra a la tar.dor entre el cereal s'usa sol si en la comarca no fa 
gaire fred, car com hem dit la trepadella sofreix per 1es baixes tempeoratu• 

· l'es i per ·les glaçades dUTant la seva joventut. Tampoc s'ha de sembrar 
a la tardor si la terra és d'aquelles que guarden molt l'humitat. 

Si ,eJ. país és fred i la terra massa l1'U:mida és p!1eferible sembrar! a la 
·primavera entrte un cereal d'hiven1 o de primavel'a. 

La sembra es practica de manera diferent. Si s'ha de sembrar junt 
amb el cereal, sigui a la tardor, sigui a la p1imavera, primer es sembra 
aquesta i un cop coberta la llavor es reparteix a aixam la llavor de tre
padella cobrint-la després amb una rasc1ada superñcial. Per a què la lle
guminosa es desenrntlli bé cal que el cereal, que acostuma a ésser blat o 
civada es sembri un xic clar. Si la sembra s',ha de fer en primavera en

tre un cereal d'hivern, es rasc1a primér el terreny per. a rompre la 
crosta formada a la superfície, es r:eparteix la llavor i es torna a r·asclaJr 

pel' a cobrir. En els països càlids convé sembrar a la tardor per a evi
tar loes sequedats que segueixen a 1a primavera i que resulten perjuW,cials 
per a la planta. Aixi, demés, a l'any següent s'obté el primer dall que -e:n
crura que no molt tic paga les de~peses amb abundància. La lla vOT a em
prar pot ésser núa o vestida; millor M la segona car és més segura la 
g·erminació, però en primavef'a soL usàll'-se la llavor núa. Per a facilitar 
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la g.erminació de la llavor vestida en les sembres· de primavtera, s'a.costu- · 
ma a posar, par algunes hores, en aigua tèbia. o freda i després es barrer 
ja amb 1Je:rra fina i ltls sembra. 

La sembra ha d'ésser espessa !Pel· a evitar el desenrotllament de l>es 
in ales lw.rbe.s·; s'•ernplee>n de 500 a 600 litres de llavor vestida per hectàrea; 
100 lit:t;es pesen de30 a 32 quilos. 

Sovint els prats de trepadella germinen molt in1egularment, deixant 
c~ars; això a.co,stuma a ésser degut a la llavor, car .si aquesta té més 
d'un any, peTd el seu poden germinatiu. Demés per a que 1a: llavor ·esti
gui en condici'ons d>e bon desenrotllament ha d'ésser collida en perfecte 
estat de maduració ço que no sempre curen els productors de llaV.ol1S. Això 
s'hd de tenir molt present en adquirir ~a llavor. 

La sembna ba de fer .... se poc fonda. 
Rotació--En alguns palis.os ~costumen a posar el prat de. trepadella 

fora de rotació com si es tractés d'alfals, peró es millor incluir-lo en ella 
f·ent,lo durar dos o tres anys. Tractant-ee d'una lleguminosa, el terreny 
crueda¡ emiquit de nitrògen en proporcions notables. 

El tipus de rotació a adoptar pot ésser el següent: Primer. Planta 
entl1ecavada; segon, bJat amb trepadella; te:r·oer, trepadella; quart, tre
padella; quint, hlat .o millor civada; sisè, blat. Cal Tecordar que la tre
padella retorna malament en les mateixes terr.es; això és més sensible en
calia en alguns terrenys. Convè, doncs, allargar tot lo possible les rota
cions. 

J 
Adlobs. - Com l'alfals, la trepadella demana molts. fosfats, molta po-

tassa, molta calç ;- el guix, pel" això,, proporcionant la calç i rp.obilitzant 
la potassa del-terreny resulta molt ·eficaç. 

Es dóna en quantitat d'rms 300 quilos per hectàrea en primavéra . 
Cures st¿ccessives . -Per assegui·ar la duració del prat i lliurar-Jo de 

l'invasió de males hie.rbes, cada any a la primavera, a començar de la pri
mavera següent al primer dall, es dóna u~a rasclada bastant forta però 
menys enèrgica que pet• l'alfals. Al mateix temj:>s s'adoba proporcionant 
a la planta fosfats, guix i pota.ssa o guix i fosfats. 

El !Prat de trepadella pot durar fins a 7 j 8 anys, segons les cures 
que se li prodiguen i les condicions del terreny però, en general, no passa 
U els 3 a 4 anys. Això pe·rquè se li destinen les terres pitjors, perquè 
se'l cura pÓc i perquè fent-lo entuar en rotació no convé allargar massa la 
seva duTació. 

Collita. - Quan la trepad.ella se sembra en primavera, 1€1 primer any 
no dóna producte, car les plantetes queden més petites; demés"si és dallés 
gra1n númel'() d'elles moriria· Sembrant a la tardar, entre un cereal, com 
j31 hem dit, a l'any següent ja dóna el pnimer dall que en quantitat és in-
feriar als que· s'obtindran després. . 

En els aDJ'S successius s'obté un dall abundant i un mig o un quart 
de dall. Aquest segon s'acostuma a rer consumir al camp mateix pel bes
tiar .o es dalla i es porta verd a la quadra- No s'ha de fer aquest dall al 
camp per les ovelles car aquestes rosseguen massa les plantes i les perju
diquen sèriament comprometent llur vida. 

La flot•ació de la trepadella és successiva; quan les últimes flors estan 
encara per obrir-se ja comencen a veure's alguns fruits; aquest és el 
moment de dallar el prat. 
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El far!latge qUJe. s'obté és molt nu~ritiu, i no esposa eis animals a 
l'embutiment com l 'alfals. F àcilment es transforma en f,enc i no tem les 
humitats. 

El nendiment es inferior al de l'alfals·, però benint present que 1~ tre
padella ·es recomana per les terres dolentes, es V'eu que el pr.oducte és, 
.en quantitat més que remuneradora. . 

Com a terme mitjà la ~repadella dóna d!e 4,000 a 6,000 qui'los de far
ratge sec per hectàrea ; en s·ecar-se perd ·el 70 per cent d.eJ. seu pes. En 
alguns casos arriba a produir fins a 8,000 quilos, però això és excepcional. 

Cultívant.la trepad•ella per llavor poden obtenir~se, de 600 a 1,000 quilos 

de llavor per hectàrea. 

TOMAS U. GANTÒS 

Les oliveres i les gelades 

P / ASSAT el clamoreig que justificadament existia en els pobles oliva
. •11e.rs die la prOIVÍ1lci'al de. L1e;yld!a.\· degut als intens01s freds ocq.rregutJs 

eds >Ciioo 8, 9 i 10 deL mes d-e novembme., lels q;u¡al¡w vlàlren ~usar greus dlanyJS 
a les ol:i.ve11e;s, que orig1nar.en la~ intranqu.ill.ttat p·ròpia d:eJ.s pobles da
vant les grans desfetes, parlarem quelcom d'aqu¡e,st fenomen. 

ReaLment seria~ U!Illa catàJstmf.e !a:g>ríoola l'ai pèl'ld'ua. de Les oliVIeres ên 
molts pohles .en; -ells quals consilitUJeix, ·a.vui, quasi· l'únli.ca cqrllita. 

P;erò s orrtosament no són .eU.s parjudici!S tan greUJS com a primJerr:aJ im
pvessió semb1aV'a. Hlem ti:gurt oaasió de comprovar el f-enòmen :en i\l!Ue: 

sèri•e de poblles, ent11e ,eJls Bò:rge,s Blanqu:es~ Tdrt:egrmssa, Arbeca, Vilana~ 
va de Bellpuig, · Bellpuig, Belianes;, Mald.à. S anit Marti d1e. MlaJldà, Tàt~re

g~, .et c., i ieilJS hem 1emportat una .impl1essió molt mé~ bonru d'e¡ la qUJe ens 
h•arviem format llegint lles c8i:rltes de qu,a1ques ,a.lcalde.a i porosidents die sin

dlioa~s. 
No· ha estrut precisament una estremada b'8Ji.xa d~ tJemperatura l'o qu,e 

ha originat la por, sinó el f.et de trobar-4Se .els arbres ve~etant encara, i 
prou saben els agr'i.culto·rs qUJel en açru.e.st estat 1BJSt,an més ex¡;¡osats a l 'ac
ció del f11e.d que si! 'BIS :troben •Sense v-egetar, A1tres vega,dies s'bla¡ rurribat 
a més haixes temp·emtull1es serus.eo perill. - ' 

En- re-alitart hi han oliveres p•erjUJCLi.cades sobvetot en .els llocs baixoo, 
on el fJredl !sermp\I"e és mé.s intJerus: a Clausa dJe, qUJe l'es capes fred!oo de l'at
lllPsf-era pesen; mJés que les 'clalemltes liJs'acumul!en ·én <els valls i p1arts bai
xes. A l;es Borges ·en Ullla d.'i!stància dJe 250 met•re~ i amb una diferènda 
de nivell de 25 metres, ~s troben olives completament vi·ves a la part alta 
i mor.tes 1e.n lBJ p1a.rt bailxà; naturrulment lles oliv.e.r-es qlllle tenen les oli ve 51 

vive.s no ham patit del fred.. 
Poc aquesba mateixa. •118Jó els pobles més haixoo estan més p:erju,dicats. 

R em pogut veure a Torregrossa .olivre.res que consid·erem intensament da
nyades, notant-se que• lrets de la variétat verdiell,a són m érs perjudicades 
qu!eo l'es arbleqU.ines. 

Quan Les oliveoos moren pel" :efecbe de les glaçades presenten s.'ín.'tomes 
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característics qu.e sòrtadament enguany no presenten. Amb ' una baixa 
-temperatur.a de 13 a 16 graus btalix zero i·, soblie~, si' el d'es~el és 'l"à.piclJ, 
les oliv~es m¡oren pr.e<.slenta.nt la. soca :iJ rames. leBqll!eTdade~& degut a qu¡e 
1es capes d'escorça i llenya exterio·rs es contrauen més fortament que 
lles inte1r'nes donant lloc a le:o esqu,ewdes qu¡e, j.a •es noten poc. deisprés dlel 
desgel ; aquests símtomes no •8.\l veuen -enguany en cap olivera. En canvi 
es nota qu-e la zona d' alb'Uira o pell blanca en -contacte amb Le llenya ha 
près en qua,Jiqu¡es olivlel.'les tmaJ colov ·d'e casta;nya i' es veu d:emésl que els 
arbres tiren ies full-es que deur.iJe,n caure-li l'.an.y :vinent. Aquestes oliver.es 
podem dir que sofreix;en· una congestió qu.e serà tant més perjudicial 
ce-m més intJens!al ¡sig.uli. p'erò qufe, •en mo]t.s casos,, 'Podrà ésser Vlençuda p·er 
la força veg¡etativa dels arbres. En alguns la lluita serà llarga i les oli
ve!1es quedan transtornades un o més anys en perjudici de la producció. 

Eln :e.l crus diesgna.cirut de mlowt, enr ba qual les olive:res ·deuen tallar-se a 
ras die, ter,ra, d·ev.em recordar~ que convé donar al nou arbre que es cons· 
tituirà la forma, que altre,g vegades ja haverri descrit, és a dir, d'una so
la soC!al de sulfici,ent altruira p'etl'l a que ~e·s rames no dlestorbin les tlieba!llades 
t amb 1és rame1~ p;ri!n.c~pillJ.s en. nomblr€1 de tres pe'l"fectament repartid-es 
i Oll'li~!Jad.e.s. 

I, finalmecnt, .Bfiv:ertilíem als agricul'Lor's que per a conèixer l' :est~t dels 
ar·bres no cal fer les tremendes ferides, algunes més perjudicial'S que no 
p!ru9 ·el mateix f·redl; n'hi ha prou amb u~ p!et1Jb8j incisió ldngijtudinai. 

I r.eoordem demés, !!al conveniència de f~ la. prova amb oliVIE!i11es prò
pi.elS i no IJiats amb les d·el veï... . 

1UAN SALOM' 
Enginyer ajudant del Servei d'arbres fruiters 

COMENTARIS· 
Un entrefilet 

Diu: "Es urgent .a Espanya d.otan d'escoles als 30,000 pobles rurals 
,que. careixen d'elles i die mitjans i estímuls per a qoo acudeixin el major 
nombre d'alumnes, fent compatibles les feines <tel camp i la instru~ció 
.elemental, sobre tot en determinades èpoques>>. 

Es vell tema ·que ~.ngú disçuteix i fins pensem que l'educació ruralis
ta comporta la n~cessitat de pedagogs especialitzats en cursos d'ampliació 

.- ad.aptables a la vida pagesa, diB foTIDa que l'escola rural tingui una faisó 
teòrico-a;n'àctica .i d'aplicació instructiva inteiliSa; veritables €IS coles del 
"Pl·ein aín>, on llib.res i camps siguin .in.separa:bles, i on l'educador tingui 
-sempre a la vista a l'alumnè i els terrenys experimentaLs. Sols així els 
mètodes dooents seran pr.àctics com fruit d'una psicolugia i tecnologia 
.compenetrades. 

Però ... 
J?lerò no és oas i·nsòllt trobar-se amb J.'le'Sultalbs SQii'pl'e<ruentls; una 

:ampl!iftut i ex;tensió cultural aviva¡ i desp·e~ta l'es faculJtatls intel;ect!i.'vlàs. qu·e 
tall d'una .enfoquen n.ous hori!lrons. Ella diBISterrarà rut!i.lll~ i foiil/Ellll.tarà 
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méls falaJgu¡ers pe·rvindrnes, pels que, leiill amyon l'ànima:, se mh'd. destj 01s.a 
dle m(és aJ.t volar, i... reTI¡ rl€SSU!l'ti un 18Jfaa1y ·OO d!eslhlut:ar-oo de moM.oo 
incllemènc:ies de la ter.Pa cUtltivab1e. 

I llavors, fatlailment~ ·relSSortiria. aquell anhle.l dre~ de.sll'ilu.I'Iamenit que 
podllia t:nadU!ilr.-se en• emigi'Iació od/esastrorsa. Si hem dte oOIIliSegu¡j,r-li 
amors 181 la terra, és m¡¡,nJeJSI!Jetr que e1s re]eme¡ntts directius _c01ll1encitn petr 
conèixer-la i e.shlman·la, .d! ·estimant-la lli oooreíx,elllt-la, li dediquin predi-
1e.ccions, li cerquin reformes i millores i proteccions. 

Oar.- som a orleu¡re ___.si no tenim. in'Strulcc:iló i reducaoió agrà!ri.ar 
oo en raó dle trobrur~&e ïned!ucatJs i incu.lJts •erbs! quii h8lrb .dje: pliomoUII"e l'avenç 
rurali sta. 

Els problemes intensitat i extensió 

Vénlefllle esdtJtintLsei d'els inter€JS1saa1is tJemeis df'¡abastament, el del va
lor e'rlè Li e -:- h~ita.lble - de la toei!'Ta, pten- a resoldre gre'UJS. d ificul'tats ecO" 
nòm/ñqu:es. 

rQuan un producte i son consum .estan en equilibri, no eaJ altre es
f,orç que el del primer; quan e'S mostra un sohrant de matèries, és 
hora de pensar en reduccions concentradores, i qua,n se nota escassedat 
d'una mercancia, eaJ basquejar-se per ~ conseguir~ne d'ella el grau de 
nreoelsSli"bat. 

E¡ cultiu centralista, per •elx.emp1e - i en bl~ts senyaladament -, Es
panya ha d'i.mporttar u:n regular stock. I :Betil ço, 'eJISJ <ml.t!iy.a.dors plr'eUet
nen major pr01d:ucoió i c.er'qu:€1I1 ·elll ~tan'J'Ies i bOSCUri•elS UJU.a IDJatiOl~ 

a.II)IPli'lmd, g>raJtant i dlool:nvstatn.t. Errrud:a, aazr no éiS soilució la qu;e. pe·r 
tai ind!'let ens· arribi, perquè no ens precisa major extensió, sinó més 
:rla:Oilllab1e .ilntenJs.i·tat. 

Un fet fa prova. En· la Gra,nja de la vega de Palència, de 1908 
a 1913, l!'renginyer Cascón oo:TIJSegui:a un rend'ilmenrt d!e , blat •d.e secà de 
26'95 qui:n1Jars mèilrics per hieldüàlr.e•a, qu:run ·em lla tòlniaa. genertta d' a.qll!ella 
coman-ca;, •era coeficient .el 8 dre pes :ellll igruaJ. •&Uiptel'fícti:e. CQIJll, prod·uli'r 
aquell augment?. En sabe,n.t armonitzar el factor belstiar amb el factor 
cultiu. I eri Cascón .p.ortava un pes viu remader a 528 quilògrams quan 
el corTent i de consuetud no depaJssava en dites , terr.es de 45. 

Majors I"endimernts blade·rs doruetn II}.és alta ri~esa ... amb sols aweixer 
la riquesa de sang que e.s desoorotlla en variadÍIS!simers formes, aprofita
ments i subproductes. Es així com positivament se resol aquell bluff del 
t1"i.qo rn.últ.ipLe que esborrajà a tants pagesos: fertilitzants, o diguem aque
lla econom.ia l{'Uímica força més racional que la politica hid'ràulica. 

Curiositats avicoles 

• En Se!flembrp dJe1 any passat va !I'eWlir-se a La Hay13. um Con.grés 
Inrtetrnac:i!ona.l d'A v.iculttu l1a. 

Sem¡bla qu¡e :ho hi férem mlal paper, ' >ad. punt de man.iife~Star-oo el 
desig de que La. pr'òxima reunió, assenyalada petl 1924, tingui sei•e.nt a 
Espaznya. 

Qualques rareses que rapo:rten del Congrés. 
RE. UU . .dJe Not1d Amèrica conwrrle~gué brillruntlmem:tr amb gràfics i 

material d'ensenyamet~t, però :Sense cap exemple v.iu· , Inglaterra pre
sc..ntà tilpU'S ISIBU:ecles i •u¡na d'81lll10-sti1ació die l'Escola Pràdttica de SlJr.a;td'ord-

.. 
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on-Avon que ,regemrt!emJ p·I'IofeSiSors c¡e.gOI& inJs¡tJrruint a¡ alwmnes 'també orbs. 

Irlanda oferí un conjunt estadístic, O·ficialment controlat, de sa im

mensa producció ouera que, segons dades del Ministeri d'Agricultura, 1 

representà, en soJs 1919, el fantàstic ingrés de 18.320,00.0 lliures esterlines. ' 

Hlo•landa, montà 'unia ifllloubado'ra mJml!s:tre dJe S:,OOO oulSI die oalbulda,. 
Nostres 21 lots d'.aviram tinguer.e,n tan ·excelltent sollicitut que sols 

enls I1etornamen 7, car els tipUJS p~eiSief!lJta;t\s foroo. •ràp]d!ameniti aldiquinits 

p1els avicultors est:rlalng·el'IS. Silguérem. a to•l"!lle\S 'elll seleccioolrur-las-hi bo'nles 

Itep111oldue'toil8s? 
«That is_ the qu¡elstlton!" 

Com els crancs 

D'un rapo.rt sobre expansió 'económica trobem unes dade,s que val la 

pena de recollir. 
L' Arg.entina, bé que productora de vi, és així mateix, una nació qu;e 

n'importa. En 1913 va compar-ne 35.205,461 litres d.e vi usual. Espanya, 

amb Poriug·al i Itàlia, era la nació que anava en primer terme. França 

ocupava .el quart lloc. Ara bé, .en l'any 1919 la cosa canviava essencialment 

car Itàlia passava a primer terme, seguida de P.ortugal i França, que

dant nosaltes endarrerits al quart escalafó. 
I en bona part, el fet es deu a que França elabora llurs tipus d'expor

tació amb copatg·es 
1 
de vins espanyols que van a mercat argentí amb 

marxamo estranger perdent crèdit en aquest sol fet. 
No podria rei'yindicar-se aquest crèdoit dels nostres vins? :pensem qu:e 

sí,i una de les formes consistiria, potser, demés d'una prima exportativa, 

amb la reintegració dels drets. de l'alcohol fins a determtn·at lítratge. 

Ni difícil, ni arl"i.scat, i, demés pertinentíissim a .l'ho•ra que som. 

Els olis a Bolívia 

El Cònso'l espanyol a la Paz, ha fet públic que els oli:s que es venen 

a Bolivia, són de ¡p:r;efetrència els de classe-s fine-s, que es cotitzen a raó de 

5 bolivars el quilo en brut, i fins 6 .els estrangers. 
Els olis de qualitat inferior amb prou fein.es es venen, i per la cares

t''a del~ nòlits és pr.eferihle no enviar-n'hi. Els env~sos que s'usen 

sél'D! llaunes de 500 gra.ms, 2,500 i 5,000 grams. 
Les importacions a Bolívia en el quinqueni 1915-1919 ban estat res

pectivament per an;y de 171,000 quilos, 157,000, 83,000, 60,000 i 72,000. 

La importació espanyola rep11e:se.nta el 50 per 100 de la xifra total 

d'impolrtació, per tant veus-aquí tm nou mercat americà que cal festejar. 

La figuera de moro aliment complet 

Un metge d·e Califòrnia, el Dr. Landone, ha fet el descobriment de 

què les penques de les figueres de moro, obtingudes sense espines per 

medi dels procdimnts del cèlebre Burbank, són. bones per a menjar, i 

no sol.s això, sinó que con-tenen tots els prillcipis i elements necessaris 

per a mantenir un home. 
- Els .e.xpeiiments els ha fet el doctor Landone in a'Tl!Íma viii. El matffix 

ha estat subjecte a aqueixa alimentació, no menjant absolutament res 

més, sense deixar per a res els .seus treballs habituals, que no tenen 

precisament res de lleug,ers. 
El bon doctor, als cillc die:s d'estar subjecte a aqueix règim alimenticl 
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wa perdre aprop d·'un quilo de pes. Un altre .s'hauria dorrmt pell' 
perdut i hauria desistit del seu sistema, però ell com si· tal cosa, va 
continuar menjant penques, i en acabar la segona setmana, no so1s havia 
recuperat lo pe!rdut, sinó que pesava un quilo i mig més que abans da 
començar les proves. 

A més va IIliOtar que res sewes energie:s resistència, havien augm.en
tat de dia en dia, cons~cterablement. 

El xampany als Estats Units 

Sembla estr;¡¡ny que un país oficial i oficiosament deolarat absten! 
i que ho té a gran orgull, pugui oferir notes a un comeniari com el 
que motiva aquestes ratlles, que treiem d'un periòdic. 

Diu que el xampany i altres vins generosos cada dia tenen més dler 
manda als Estats Units, on l'adquireixen per a firi!Si m.edtic'ina¿s. Durant 
els 6 primers mesos d' ,engua·ny, s'hi han· importat 340,000 <litres de xam
pany i altr~ vin.s, mitjançant llicències que concedeix el Comitè de 
Defensa de Uoa Prohibioió. 

Bona 'excusa té e~ malalt!... Està bé i ·e.staJrà sempre conf01•me, que 
es reguli l'ús de rabús de l'alcohol i demés matèries e1spe1ituoses, perquè 
embruteixen a l'individu i degeneren la raça, però, vaja! una copa doe, 
xampany o dos ditets del ra:nci després d'un bon di·nar, mai venen ma
lament. 

Paraula d'aiguader! I com ò:e ll:es coses tot és el començar, deixeu· 
que els mala'l.ts s'hi aficionin i ja veureu com augmentarà la xifi'a. 

Diputats agraris 

A1s passadissoo del Cori·grés s'ha notat gran activitat entre 81ls dipu
tats agrarils, amb motiu de l'·esmena presentada pel selllryor Càno·vas delir 
Castillo. 

Han cursat ' telegrames a llurs -.dim1ictes perquè des d' alli telegrafiïn 
fent v·eure la necessitat que l'esmena pro.speri i sigui acceptada. 

Això d·e diputats agraris, fa temps que no é:s sinó sinòn.im dB! diplll
tats castellans, o que tenen la representació d'e dlistr'ictes bladers, cord 
si els interessos agricoles ·e1s reduïssin únicament a.l blat i no pintés. 
ves e!Ilt la producció espanyola el vi i l'oli. 

4plaudim, però, l'interès que demostren aqueixos diputats per la 
creació d'un Bamc Nacional Agrari. 

Mes, entre els firmants d'aqueixa proposició, quàlificams de diputats 
agr~~·is, sab~u •quins noms coneguts hi tlrobem que no· els sabíem agraris?' 

Doncs, en Salvatella i en Lerroux. 
Es vecu que oo: Cànoves ha fet feix de tota mena de bro'ssa.. 

La Secció del Patolo·gia Anfi,mal dels Serveis éLe Ramaderia de la Mam

com-urn.itat de Catalwnya (Carrerr d/Urgel~, 187) estudia de ftaT~<c les malaL

ties i reco1nana els mitjams per a combat-11e-ws. 
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INFORMACIÓ VINÍCOLA 

E:s ja de coosuetud que sigui anyalment detsembve tel mes de les 
inactivitats, car .&SJtà t1oMwm mlée atent,:al vepàs d& comptoes que a eiiJr 

pendl'e noves oparacions; .i si aqueix fet ve repetint-se fins en les anyadJe.s 
d·e majovs sollicitut i activitat, no podrà- sorpendre'nts que• enguany 
siguem a registrar una idèntica paralització. 

No ·eoc:iLs.tJrrLa. ·el dlesmenj aiiJjlltnt gtelnH~r!a:l n.i e] vetrud die Ja; 5USpe!I1sió 
die ntü'Sibr.es que.,iiers am¡b França, i haur,iJa, bastat a prod,utir lla oeSiSació dte 
n1eg'oclts, Ja tem.d'ènciJa manif~est.a dele vinytruteir.s a ensajar of.eiibe!& ~ ba.ix 

pr~ • 
tPrelnie'llt en bloc ~es imptl'elsiS'.ilons: adl~aniflaJdlels pietr .]'estament corner

oi al, trobeJIIll 'elll. ·eillJst 1a; mateixa nota: la manca d' embalr.c.S ·als docks flla.n

a_elsos impidteli·x qu.~ les tl1allliSacoion~ siguin fr'anq;u1es i arrnb el&perança <:00 
bQ!n,s, p'relus. No dlelixa d,'ésser UJlllaJ l'3Jó, però taiD!bé estludiJ&nrt e'Il! con
junt lleiS nobeiS d·e 'la bla.nd'a pllQ!qluctO'l'a, hil vei~em unta; maibeixa afirmaaió: 
el vinyater •no es {l)edd·eñx a vendm en >aquests diles die poffi>tiva con.
fue:ió. 

I aquestes dades, que .en altlres temps haurien sigut abastament 
pessimiste;s per a •!!Jbocar a un dieiSc·e;n& •dellsl ~a.ldl1S dle·l vi, avuiJ no· hi 
por.ten •:r:epte:rt:.UJSSli,ons, i 1el mantleniment da pnerws és. d'U!Illa evidència 
irrLcontetSBab'l.e. 

!JeiS imptrelS&i!on·s qu1e re/collim de Da premsa flranCiesa viJt,i-vinlícola 
al comentar la ·ruptu'na <de relacions amb I:¡¡, de'Ilrmciació dlel «modus 
viV~endli>? tSón vrui'iJa•dle.s segons llur pToaElldència, però, eru tJerm€151 gen<81I'1aJ,s, 
semlbJ<a qu~ po<.le<n m~duir-se a l'Els ee·güJem.·tts:: 

Ha ·e!Stat culpa d'Espamya aqu¡eix uesultait die mala :Lntelligènci'a, al 
c.bliglaT a1 pagament adUJaner 1eln or i .en vol'gu¡e~r-nos pOlSar ¡¡, cober:t d'una 
flucfulació financi,era le&t!!Jbli!Il.lb un wefici1ent compensadion •dels canvis; 

QUJe te'l recun:-s. de majorwr .el& vins •dJ'importac.ió amb la JS'UrtJaxa 2'6' 
fou presa envisajant iotes e nJacito·oo ques cond'lilie'n vi a França. 

Qu,e l'agricuJttura vitíco!l\a francesa i atrgelinar---mo(1s diel la Confe.
dle•ració G.Ellll>ell"al de Vig;nerons-es'tà rnecetSsilO.aui,a d'un t¡fegism¡e prmeccio
rrista. 

Que oo flote¡s. llets T.e1aciO'Ils comercials mantiiilgudes amb l'Espanya, 
ha pag¡art el vinya!Jer francè.s ,eJl<S p1a.bs' fuienoais; 

Que si aquí produïm massa vi, cerquem en altres llocs el sobrexidor; 
I que convé •repeiilldire· negociacioos laJID.b ample esprlt amktiós, mes 

qute, ·en tot' c,a¡s·, Da •sitUJació creada no vole111 que- .si•gnifiqui una gwerr.a 
econòmica. 

Portem aquestes colllsi<teraciona per a recordaJr anteriors negocia.
cions i 1'•ev.ildent aonce.~'ó !'le.t.triCitlirva que 1els delegats fl1alnoesos dona
rlern JS>emp•re .a l>l'S no&tres prffiJeiillsions, i veu1.1em qoo aqueixa bondat de 
què gtalLegen -el nastme:& v·eilns quedla bon xic compresa al relliegir eLs 
mots ·subratllats de la consideració tercera, sense oblidatr aquella pre
tensió d'universalitzar eLs coeficients de Roos i Alphen per a aplicar-I() 
als vins d'Espanyi8J que tell:lJ8IIlJ fails'ól i te!&tlr'uctUJI'a ooraoterstiques. 
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PeniSo que si llegim serenament l'estudi d'En Gouy 11e,specte a l'expor
tació c1e vins, ir-em art.an&a.nt-nos a la compre!nsió doelis ñets. En forma 
pausada pero contínua, d!eCII'e!ix fe:>.._"POTtació que pev mulltiplicitat die 
;exoesos ha esld-evingut a un 60 pen 100 d!el l.Ja qu.e 1a estadística de cin
q;u,anta aJnys .em.'llel'a ens mootrava.. -

Tres poociJpalíssimes caooes dE!I d.iilru Tieducció: l-es campa.I1JYe,s mè
diquotliS v.E!Irs una higienització teòrioa; 1a lluita contrla¡ l'aLcoholisme per 
un cniteri a.I:JI9tenciooüsta. quJel ·e& d!ecla'I1a, «a secn, i l'obligació de ID13Jll

t-eln:br punts d'oe!StalV'.Ï! castigant lea Iiaill.saccions obr.e meraaderias no 
reconegudes d'absoluta primetra neces itat. 

Podem, si UJS plau, afegir-hi la nostra indolència en no cercar-nos 
re~acions amíb ès con&urn¡i.dol"S dii!reC'bes i Nll ·ru1Jilna q¡ujll! :elll:s ·E!ISilanca en 
vinifioocion.s poc culliooes respeote als g¡iliUos die països probabLes con
tractants, i tindl'IEliiD un bon ap1ec dà ·l"aone de l'actual marasrr1€i. 

El consell fi'ancès val la perua <f' ésser escoliÍJat: oerquem per a11u'.el9 _ 
indrets eJ>s nost'I'ietS me111cats, !iJ ji3J -es veurà com :el eol propòsi.tl fiEJil'lm i 
seriós d'una actuació concu-rrent, millorrurà la situació wmícola. 

PERE J. LLORT 

INFORMACIÓ OLEfCOLA 

Els nostres mell'cat\S C'ontinruen .Urietos i d!elsm.aila.üs, seruse qoo es 
faci, ni s'insinuï una operació que ens pugui orientar; anem vertade
rament a ulls clucs. 

Ningú no sap a què atenir-se, i els més, per dir qualque cosa, diuen, 
que la calma semp~re s'accentua pels volts de Nadal; més aquesta calma és 
calmísima i els altres anys solament durava una etmana mentre que ara 
dura des de p1incipi de campanya. Recordem que també l'any passat 
hi hagué calma que es v.a. resoldrle. en una forta baixa ¿pod1ia passar 
i-gual -enguany? · 

. Els mea'lclats. ~stran151e.rs també esúan. decaiguts i no ·semblen prus vo•l
guE!Ir-se animar; ells somnien molt en què e1Ls olis aniran U?-éS barats. 

A Andalu.sia, on els tenedons d'oli l'any passat es resistiren tan bé, 
sembla que enguany tinguin por i els seus mercats es veruen cada dia més 
biaixos. 

A Reus, ·eiS tt•eballa die fel"m. amb oliva collida i ·es fan olielt& qUJe es po
cLen di:v bon.s, p~erquè coruSJe.rven eJ' se.UI fruit. 

A ,Lleyda, sí que no s'entenen; cada dia, pugen l.es olives i els olis sur
ten. a cinc i :fuls oot rals méiS poe.r qt11a11tà del preu que -en plaÇiaJ vfald,rien, 
~s aJDJb aixó hi gulanya eJ' pagè~ qUJe ven l'oliva call'a; . .eJ. molin-en·, ·en 
·canvi, s'aconsola de no poder vendre l'oli pensant que .enguany la collita és 
curta, qu-e si no ven avui vendi1à 1a l'abril o al matg. R!epeoteix:en .aqu-esta 
opinió amb un convenciment tan ferm que convivint unes hones amb eUs, 
te fu.n p1e-nsar que pot€18·r ten-en raó. 
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Una de l>e:s noves que més ens a.fJalaguen és que oeJs mercats tun,essins 
en aquests dies s'han sostingut i fins hi ha hagut"puja de preus; això unit 
a una pi€11illta puja dels frwcs, potser~ millori llaJ situació doehs no.stres mer
calts. 

Les olives, com dic rubans, han pujat a tot 3J1reu.; al Camp de Tarrago
na perquè comenoem ta. oocalSSeja•r i a l'Urg.ell p:e1iquè les boiTe.s persis
temlts fan que s'en pugúin collir poqu:es. 

Lea tra.nsaccions d'oli poques han sigut. 
A Rteus els olis bons s'ha.rr pagjrut d·e 35 a 38 pess~e.s; '€ilis :iJnferims fins 

a 23 pessetes, el canti de 15 quilos. 
A Borgtes •s'hia fet algun vagó a 32 rals el qu¡ai1~à, més això' no vol dir 

que aquest sigui encara un preu establ·ert. 
LISINI ANDREU 

N.OTICIARI 
-El pre1¿ ï:l.e les llttuLe<s, qw.e fins ara havia estat molt baix fent que 

molts remaders tingues in emmagatzemades les d'uns dos i tres anys, 
van guanyant de preu. A Toledo se n'han ·venut a 16 i 18 pessetes 
an·ova, les merines de Segòvia i Badajoz s'ha.ru arribat a pagar a 25 i 

àdhuc algunes piles s'ban pagat a 28'50 pessetes. 

- ·Cercant sa! s potààssiques . En el poble de Castellfullit de Riu
brtgós, com a I'esultat de les excavacions fetes, .s'ba trobat un banc d'a
queix adob a 500 metres de fondària. S'espera que els sondeigs que es 
faran ara a Torà donaran igual bon resultat, i àdhuc, segons els parel'S 
dels tècnics, es trobaran aqueixes sals a menor profunditat. 

-Noves Caixes Rurals. Segons tenim indicat, aquests dies passats 
s'han celebrat sengles actes de propaganda agrària a Rócafort de Que
ralt, Pira i Sarre.al per a deixar implantades caixes rurals al costat dels 
seus Sindicats Agrícoles. · 

-La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis té .en estudi 
un sistema de retir obrer obligatoli aplicable als obrers del camp, com
p~eta.ment distint. del què ve adoptant-se en La indÚJstria i el comerç. 

-El Con.sell Prr'OVimoial de Foment de Lleyda, per tal de divulgar 
el coneixement dels treballs a què es dedica, ha acordat publicar unla 

· fulla on constin detallats, i ensems repartir a mida que l'adquisició li 
permeti, quadros murals de les principals plagues que pateixen els cul
tius de la província, als Ajuntaments, Sindicats i Escoles. 

-Per a evita?' en el bestiar cavallí el! desenrotllament de· 'la durina, 
pastelorosis, muermo i alt~es malalties, s'ha disposat pel miniteri de 
la Guerra la creació d'un laboratori a cada dipòsit de cavalls sementals. 

-L'Institut Agrícola Català de Sant Isidro, que té feta una petició 
al Govern interessant que acometi la difussió de l'ensenyament i del 
crèdit agrícola, té rebudes' molt falagueres impressions dels respectius 
ministres. 
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-E! Sindicat Ag1·ícola cLe Bal(J;guer i sa coml1l:1•ca ha enviat a la Juntal 
d'Aranzels i Valoracions una raonada instància demanant que aug· 
mentin els dr:ets d'.entrad:a dels cànems en rama i pentinats fins a. deu 
o dot~ cèni1ms per quilo. 

Igual petició ha fet l'Ajuntament. 

-S'ha fo'ltmat una comunitat de pagesos a Tarragona, el proj'ecte 
d'ordenances de la qu-al ha estat favorablement informada pel Consell 
provincia1 d·e Foment de dita ciutat. 

-El projecte impost sobre l' expartació de prime7'es 71t(J;tè.T'ies iartà· 
Pique·s !IlO h~ passat de projecte. La Junta cL'aranze1s i Valoracions 
ha comprès la justícia de la demanda. que li ha,n. fet manta Sindicats 
Agrlcoles, Diputats, Senadors, i per tant continuarà el règim de lliure 
.exportació de dites matèries. 

- El Gove1'n de P¡o1iugal ha publicat un d-ecret ,pel qual es éonce
deixen subvencions a.ls agricultors i als Sindicats Agricoles, per a au
xiliar-los en la compra de ·material agríc.ola de tracció mec·ànica. 

-La Fed1e1·ació Ag¡rícola CataLarl!.o-Ba.leiJir íniormà davant de la- Co
missió dictalp.inadora del projecte de llei d'olrdenació baru;:ària. 

- MoLts dels pobles die la Costa de Llevant, a t\ausa de 1a secada. 
s'han abstingut de sembrar pèsols, la collita dels quaLs tan bons ingres
sos proporciona alli. 

-El senador pen Ta7'Tagona Sr. Eli(J;s dJe 1\fo,lins, en nom d·e vàri-es 
entitats agrícoles, s'ha dirigit al Govern interessant-lo perquè es faci
litin els medis necessaris a les cooperatives de producció agràries i 
sigui un fet l'establiment del crèdit agrlcola i e1 foment de lar petita 
propietat rural com la base d·e l'organil.tzació interi9r. Havent contes
tat èl Sr. Maura manifestant els bons desitjos del Govern, ha insistit el 
Sr. E[ia·s dé Molins en ses peticions favorables a la sindicació agrà1ia. 

t ' 
- La F.edemció Agrícola Catalana ,Balear i l'Iatstitut Ag1·ícola Ca-

talà de Sant Isid1·o interessaren del :Mli.nistre d'Hisenda que acceptés 
l'esmena del Sr. Ventosa i Calvell, en el sentit de què .es ·suprimeixi la 

· condició de llei!S especials per a concedir règim be.nèfic al Banc d'Espanya 
a favor dels Sindicats Agrícoles i Caixe.s Rurals. 

- En p1'0 · dè l' exppq·tació dels nost11es v·ins als països ·d¡el N o1·dJ 
d'Europa, s'és constituïd-a a Tarragona una societat, l'objectiu prin
cipal de la qual serà el de fomentar ·la sortida dels nostres vins. Per a 
facilitar les exportacions, de moment ha obert una casa a Anvers. 

-S'ha pn•ohibit la importació de bestiar llaner a Suiça, tant en viU¡ 

com en pes mort. · Aquesta prohibició ha causat tanta estranyesa com 
la que va causar la de privar la ·sortida de bous de Dinamarca. 

Sembla que aqueixa mida de Govern obeeix a impedir la baixa 
de preu del bestiar del país. 

-Destinats a sis Sindicats ag'l'ico! es i alt1·es tants particuZ(]fffS>, la 
Diputació Provincial Çl.e Guipúscoa ha importat 12 to.ros de Suïssa, ad
quirits directament pel preu de 15,225'75 pessetes, tenint un pes de 
407-529 quilos cada un. 
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-El Silndticat Agrícola de TO?rroella d.e M:~JmJtgrí ha inaugurat una 
premsa hidràulica. Amb aqueix motiu hi ha donat una conferència el 
presidtmt del Sindicat Agrícola de l'Albi, demostrant els aventatges d~ 
les premses modernes en l'extracció de l'oli, .recomanant l'exportació coL
lectiva dels olis als mercats d'impo·rtància, únic med.i per a que .els cu
lliters puguin treure major partit ·de la producció, tota vegada que és 
C' c;a impossible el fer-ho individualment. 

- El programa a @,sie,nfrotllar eml el cw1set d.e Viticubtwa i Emciogf;c( 
que donarà l'E.stació Enol.òg:fc.aJ de V:illafi1alnca dial Pe.ned.és, a p)l.lrtir, d'el 
dia 9 del coiiflent, .abarca 1els següents te.m.e.s: 

Mruneres .die red/ujjr el pl'llU •d1e cost d'un hectolitne die vi. 
Conveniènci-es d-'orile.ntrur-se cap al culttw inrllens'itu. 
Com s'hèm •die fe.r les n.oVJes p1antac:ilons. 
:Adobs més oo-equats i més ewnòmioo. 
Po<l..e"' de gran l'Bn<hlmenlj¡. 
Defensa cont,ra 1es ma1alti.es. .. 
Obtenció del vil pen proooddments senzills a l'abast dieil senzill ag'l'i

cullbor. 
Curació de d!efecte'S i malaltie~& diel vi. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 

DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

Essent objecte de continues baixes, els galliners de la majoria de les 
~omarques de Catalunya, la Secció de Patologia animal dels Serveis de 
Ramaderia, després de llargs i repetits estudis d'aviram, procedents <1e 
vàries comarques, han arribat a la conc1usió de què la malaltia que pa
tien les gallines era l'anomenada «còlera aviar», però revestint diverses 
modalitats clíniques. 

A l'objecte de conserV-ar tan gran i 1•epartida riquesa, com és la d.e 
l'aviram, la Secció de Patologia animal està preparant un fullet en el 
qual es donaran instruccions per a combatre aquesta malaltia i assegu
rar ai,xí el benefici de les persones que es dediquin a 1a cria d'aviram. 

E!ls alumnes de Zootècnia de l'Escola Superior d'Agricullura· amb 
el seu profes·sor D. M. Rossell i Vilà, han visitat el Dipòsit de sementals 
de l'Es-tat a Hospitalet del Llobregat, on els foren ensenyats els poltres 
adquirits recentment a Bretanya i els sementa1s que ja hrun prestat ser
vei. 

Els poltres importats, en· nombre de quaranta, són norfolk-bretons, 
predominant en gran manera el bretó, qualitat molt adequada pels re
productors que han d'actuar a Catalunya. Aquests animals, en conjunt. 
reuneixen bones condicions, have;nt.,n'hi alguns veritablement d'excellents, 
,els quals podran contlibuir eficaçment a produir el tipus cavallí de con
forrrütat a les necessitats econòmiques de la ramad.eria catalana, tipus 
aquest preconitzat per la Mancomunitat de Catalunya i que és, al mateix 
temps, el què desitja l'arma d'Artilleria. La coincidència en voler pro
duir el mateix tipus, el Dipòsit de Sementals de l'Estat i els Concursos ds. 
la Mancomunitat farà que la població cavallina catalana vagi ràpidament 
a la complerta transformació. 
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- El Se.rv.ei dl' A'I'bre•s F•rtuihers, blai JIIE!'Spo'Sit consulltles de Mlata:r.ó, so~ 

bre conreu de l'olivera; de Barcelona sobre esporgada del ciren~r; de Sant 
JUJSt Desv.ern, sobre malalties de la pomera; de Sant Martí <1e. Malda, so
bra 1els efedt.es dJe 1a glaJçadla en les oliveres; dé Flix, >&obl!'é malaltiés dé 
l' oliV'ffi'a; de Barcelona, sobre malalties de l'olivera; de Tonedembal'll'a, 
·sobre aVlellaner i gavmf>er; de Vilamova de Meyà, soblr.e conreu¡ d-e l'oH
vera; c1e SUJI'ia, sobre mlaqui'nà'I'ia per l'.ehlil:HJ'T'ació d'oli; de Barc;elona 
sobre l'ús dels arseniats en .e1s fruiters; de Cambrils, soblre la mosca de 
l'oliva ; d'Agramunt, sobre malalties de l'olivera, i de Lleyda sobre els 
ef-ectes de les glaçades en els fruiters. 

H8i -eslluJd.iat ulllia rno·va malaltia die l' avellane>r anomenada sol-cuJit, queo 
prodwe.ix giraJJ¡s perjudicis a la comarca de Falset; ha visitat els pobles de 
B01rges Blanqu¡es, Maldà, Sant MaJI'ti de Maldà, 1lorregll'ossa, Blellpuñ.g, 
ViLanova deo Bellpuig j) Arbec81 per a observar •els danys causats pe'f\ les 
glaçadles ~ l.es oliveres, d.onant urna con:f1eorència a S81rrlt Marlí dle Maldà, 
sobre el tractament que es pot donar a1s arbnes perjudicats pel fred· 

- El Serve¡. •dl'>arbres FruiJt;ers ha :úet públics •els rE!'Sultats obtingutS! 
enguany e111 els camps experimentals d'.oliveres que la Mancomunitat de 
Catalunya té •esbwblel'ts en d;itfeveruts poMes d'Urgell. 

Borges Bl_anques. - Olivers podades sistemru dlel país: 14'31 quilos 
pEllr rurbTe. 

OLiveres pod.adleS' sis'tlell11al Clamp ·d,a Tanragona: 19'75 quñ.1os per: ar
br-e. 

Maldà. - Collita maxima obtirngud:a en e l camp, abans de què oo fets 
c8Jl'nec d'1ell :el servei d' ArbTes Fruitens: 480 litres. 

Collita obtilnguda ·des que és· Camp experimental, 1,360 lillres. 
Els anbres d'a<NJ!eslt camp d'un 1estlaiJl d·e complet revellimen!t, h>an p'as

sat 1a un bonic -estat dJe V1egàtaci:ó. 

- E1 .Dr . . D. Marian: Fall!ra i Swns, ha donat una confetrènaila oo: .el 
Gentre Excursionistlru de Catalunya, Seccicj dle Geologia i GeografiJa, sobre 
.el tema ccEls meteòrits a Catalunya>>. 

-El Sr. Ymbert, ajudant dJel Servei de Viticultura i Enologia, a pe
trició c1e1 Sindict:llf ·de Vinya~ens· d·e Montblamc, ha visHaJt les vinyes d'a
quell l:ierme qu'e sembl-en més perjud;ic'a:des pel dlescens d tempeTatura. 

-Nostre Director D. August Matons, Orup d-el Servei! d'Arbr:es F•l"Ui
ters, ha estat delegat pel Consell Perman-ent de~ la Mancomunitat, per 
a realitzar un viatge d'estudi a la comarca olivar.era d'Andalusia. 

- E.l servei de Terra Campa -està practicant u.n •estudi de la varieif:at 
dJe blat de Mcmtjuich, i dlemés:, va P'rosSiegu:irut l'estuidli. de g>erminació de 
difereni!Js llavors. 

--...Pel personJal del servei d'EnologilaJ i Vi-ticul!tur.a, s'ha visitat els 
amps 1exp·etrimentals, p.er al pr:epamar-ne la pròxima campanya vitícola, 
havent estat també a visitar els Cellers cooperatiUJS de Rubí, Igualada 
i Ripollet. 

-El Consell Permanent de la Mancomunitat, ha concedit a la· 
Cambra Agrícola Oficial de Rubi, 131 -cellebriB.ICió dl'liD curset de vui't lli
çons, que segons sembLa comeonçrurà dJemà. 
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El cap d'Acció Sooilal AgràJiia, Sr. Reru1é, a; petició de la Fedlera· 
ció Sindical Agrària Gironina, ha donat Confe~rències a Lladó i Cistella, 
sobre organització agrària en general, i sobre molins d'oli en par-
ticular. · 

Igualment n'ha donat um¡a a Sant Per-e tde Riudevilllll~, sobre cellers 
cooperetiu.s, i .a CabTa del Camp, soblie -els aven'!Jatges d:e l'associaci"ó 
acullida a ¡¡a llei de 28 de gener d,e 1906. 

Demés d'això, ha ·estat redadta;n.t •els estatuts de varis sin'dica'ts agrí
coltes, que introdueixen reformes leD. 1a seva regloamentació. 

Bibliografia 

LEsounn (F.). Le noye1'.-Un vòlum de 186 planes amb gravats'. -Li
brairie •agrícola de la MatsO'!l. Rusúi.que~. Paris. 

Es uruaJ :int!e~ressant monografiia de1 cooreu dJe la noguera on s'estu
dien les n.e'Ces.sitats d'aquest arbre: clima, terr-eny, multiplicació, plan
tació, adobs, cures de conreu, collita de les nous, conservació, comerç 
de 1es nous i fabricació di€' l'oli, usos d-e la fusta, ru mal;alltli·es, d'una mar 
rum-a molt clara i deta.l1ada. 

VIVARELLI (L.)-M.A.RcHIO (MJ.) ~Il. mc:Dndorlo . .....-. Un volum d-e 186 p1HilLS 
amb gravats. Francisco VallandJi., ·editor, Milà. 12 lires. 

Es un.a monog>na.tia de l'ametller; poc ilnteoossant i bmo xic d!',
fect.uosa. 

TAl\IARO (D.) Trcrtado- tlJe fruticuUu11a, tra;ducció de A Caba!Zerro. Un vo
lum de 933 planes amb gravats. 36 p esset•es. - G. Gili, p-dilor, 
BaToelollJa. 

Les obres d'agricul'tura, solen perdr.e , en ésser traduïdes, bona 
part de llur valor pràctic, es a dir, d'aplicació, car la versió, havent de 
resp1eotar' l'origimal, ·no les .aiC1aJpta a ltes cOilldicionsu pal,ticulars d11-l 
país p•e1 qual han esttat traJduïd-es. Es per això que moltes tt~aduccions 
no són recomanables al nostre país. 

P.erò amb les obi1es italiJar1es no sol passar -el mateix. I.Jes fonde~ 

analogies de temperament dels habitants, de condicions econòmi<Nes i 
socials, d-e clima, etc., enJÚI'e Catalunya i Itàlica, fan que els llibres ita
l:iJans puguin ésser llegits ultilment a:1 nostrte paf-s i qu¡e, mancant obre-s 
nacionals, sigu!im necomanabl•es les tradluccions de l'italià. 

La fructilcu1tura de En Tanwrro, que és clàssica a Itàlia, és, sens '~ 

dubte, el millor llibre del géner.e que hi ha avui en espanyol. -A· M. 

VA. mRELL (S.) . Treballs die R.epobl.ació. - Comissió de repoblació fO'res
tal de la M'a.ncomurut.at de Catalunya. Un follet d-e vuit planes. 
Gratuit. 
Tracta d~ l:es !Sembres d'espècies forestals, feon.t útils observacions 

1 
sobre les precaucions que s'han de tenir i descriu breumen'Q .algunes d-e 
l:es •espèci-e~S més aptes per a la embra, a Cartlalunya. 
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CONSULTORI Bn ~questa secció es respondrà gra
tultament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

F. P. SANT M)A.TElU D'E BAGEs.~Consulta;t e•l cas de vostè flmb el p·ro~ 

feSISor Sr. Ross.ell i ViJà, a.quelst ha d.:irt que segu11ame.n't ~s tr.:~cta d'un 
d•erfrec~e d'alimentaci:ó. 

Es pTe.cís doD'alr al porc du~ cullerad.es úe les de ~opa diàries d'e 
farina d'ossos (l!aJ farina d'ossos es troba :en Y.end•a. a tot¡:s les r;a.s·es q.U'e 
venen adob q;uJímio~). conv:enientmenf¡ ba.r;rejada amb el:;; d:emés ali
ments. 

E.! porc tr:igEprà umoa quinz.e•n.a .a posar-Sie bé, lsi' r:ea1ment és aquest 
l'o·rigeon ·diel dolor. - T. T. 

J. M. VILAFRAfCA DEL PEN111DÈS.~So.]:¡l iS el cuJltiu d.e. tSafra, po·t con
sult•aJr. 

Rodf'f,guez Nava,.\"--<<<E1 azafràJn,. -2 p·essetes. 
HualdJe y LilnialZa (J. M.)-uEJ!emJen.too sobl"e el cultivo• del aza!ran,_ 

Aques~ el pod,rà obtenllir probab1ement dirigint-se .a l'18Jutor qu;e és engi'
nyer cap del Serv.ei Agronòmic de Terol. Es tra.cta d'un petit follet. 

Resp~ecteo •al la posffibiliLat de Clllll.tiva;r\ •el safrà ·en la se a comarca, 
li adveT!t'eixo qÚ¡e vequerei.x gnal!l qu.arutitaJt rdie mà d'obra i qUJe .en ge
nerf!<L surt •a. com¡pte¡ el s·eu oon.r.eu sols ¡per aquell que •el fa ren p:eüt. 
Volent fer-lo en groo i lloganlt gent, 'els probabLe qUJe n1o· :r:esulti: bene
ficiciós. 

Per .a la c1'd.a de conills pm consultar: , 
Daq·der.-<<El conejo, la liebre i el l~pólido,: F. Puig, 4 pessetes. 
Fe1~ àmd.ez Rarmo•s. -... <1Criramza indiUstrii:al d.él canejo,. 
R· E . L.-uOría del canejo doméstico,.- CUlesta, Madrid. 5'50' pessete¡¡; .. 

J. M. ' CAPDELLA.- 1Sob11e.· la cria de· poTes pot consultar loes següents. 
o-bres: 

M~rchi i Pucci.-«El cerdo, . G· Gili. 
Aragc,!.-::-«La cría del cerdo,, Cuesta, 5 pessetes. 
Valesse1't.-uCría d:el cerdo·)). 5 p'essetes. 
SaZavera .y T1•ias.-«El celrdo, . F. Puig, 5 pe1sstes. 
Sanjtos Alr!a¡p..-uGam•ald.n de oerd.a,. 
Demés, per l'aliment ació li aconsellem l'obra: 
:RossELL 1 VÍLÀ.- «Alimentació de l he~St\ar,. 

_ E·ls sell1yo;rs -qule vostè indica no han e¡¡;cri¡tJ ·r-es sobJ'Ie aqwest ar-
gument.-C. A. M. ; 

J,. S. S., BARCELONA.-Hem proCUJI'at enote•Dar-nos rde la malralbiraJ SO·br:e 
la qu.al ens consulta i no hem pogut aclarir res. 

Li agraïr1em, per això, VU!llgU!i: don~...nos més •dlaJdes i doertla.lls pe·r ,a 
contestar-li co'Ilc'rebamenJt. 

La ;patata no és gaire exige'Ilt en fosfats, però de totes maneres li 
convé f.er algunes p!r.oves per a Vteune si en la terra on la sembrarà n'hi ha 
en quantitat suficient. ·EJ.s fems són per la patata; un mag>nífic adob.-T. T. 
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OliVERES . ARBEQUINES 
-

L'olivera ARBEQUINA, que de temps inmemorial proporciona 

pletòriques collites a la tan nomenada comarca oleícola d'Urgell, va 

acreixent ses excepcionals aptituds en altres regions fins el punt de 

que reemplaça amb feliç èxit altres varietats locals de senyalat apreci, 

ampliant-se àrees inmenses de cultiu fins dominar en les comarques 

que· l'han assaijat. 
Realça l'estimació d'aquest arbre sa gran resistència a les seca

des, com ho demostra el que en molts secàns amb precipitacions infe

riors a 300 milimetres per any, viu pròspera i fructifica I' Arbequina. 

Se recomana especialment aquesta olivera. 
J.er Per adaptarse en Ja majoria de terrenys per pobres que sien. 

2.on Per sa notabilíssima resistència als freds i a les glaçades. 

3.er Per començar a rendir als tres anys. 
4.rt Per la facilitat de fer la collita. 
5.nt Per no causar en ells els astralls que en altres varietats, les 

malalties i pestes que es desentrotllen en aquesta classe de arbres. 
Pot afirmar-se que entre les millores i més recomanables oliveres, 

poques n'hi haurà, que puguin garantitzar millor que l'Arbequina, les 

fructificacions abundants i l'èxit econòmic de tota explotació oleícola. 

PREUS 

Plançons de 1 any. { 25 plançons 25 pessetes 

Alt de 0,40 a 0,70 m. · 50 i d. 45 » 
100 i d. 80 

Plançons de 2 anys. { 
25 i d. 35 

Alt. de 0,80 a 1,20 m. 50 i d. GO • 
100 i d. 100 

Plançons de 3 anys. { 2!5 i d. 40 » 

Alt de 1,20 a 1,50 m. 50 i d. 75 • 
100 i d. 130 » 

llfliDflïiffiïifiïïffflllfllffiTIIIIIIfflllllllllllllllliïfllfillllllllllllllllllllllllllllllflllllllfiiíilillllllllllflllllllllliï 

Les demandes deuen anar acompanyades de son 

imporJ :: Correspondència, demandes I girs, a 

EL CULTIVADOR MODERNO 
NOTARIAT, 2, ptal. - Apartat de Correus 625 - Telèfon 3699 A 

BARCELONA 

Demani's el Catàleg General de tota classe de llavors, arbres, etc. 

. . 
. ·~ ... . . , 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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CONSTRUCCIONS AGR.ARIES 
OFICINA TÈCNICA 
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Projectes: Pressupostos: Avant
projectes : Avant-pressupostos 
Consultes : Estudis preliminars 

Director: Cèssar Martinell 
ARQUITECTE 

BARCELONA 
Rambla Catalunya, 57, 2. 0 " 

VALLS 
Arrabal Castell, 47 

..................................................................................................... 
5 Ha sortit el D'ACÍ D' ALLA del mes de desembre 5 
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:,111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111= 

I I I 

§==' s o FRE FL;ER~:ò~LT: -==¡ 

Grans· refineries a Tarragona de la A D O B 
Union Sulphur Co., s. A. E. 
Representants de la UNION SULPHUR Co., 
de Nova York i de les RAFPINERIES INTER-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Noves aplicacions del 

NA~IONALES DE SOUFRE, de Marsella. S Q FRE VERGE 

===

:==' :::::~::~::::~~~::::::"òm;o~d~~:~ ~~:::u::~ 
Company, S. A. E. , , Con de de Romanones, 5 i 5. - MADRJD. 
PREUS: Apartat 10.- TARRAGONA i oficines MADRID, Velaz-

quez, 64, des del 1.r de gener 1921 ' _ 

511111111111111JJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJIIIIIIIJJJJIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIJIII1111111111111111111JIIIIlê 

····························&····················· • • • • ! EDITORIAL' CATALANA., S. A. ! 
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• • 
: LLIBRES DE TOTA SECCIÓ D'IMPRE~TA P U BLICAC 10 NS = 
• MENA:MOSTRA- DE TOTA MENA • 

• RIS : CARTES Mallorca entre 257-259 DE RE. VISTES • 

• TARGES :TALO- ESPECIALITAT • 

= NARIS : FACTU- Telèfon 58 O ENLESEDICIONS = 
= RES : E s TAT s B A R e E L o N A e ATA L A N E s = 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• / 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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' ' ¿ , ~ ¿ 

f BESTIAR f 
+ Original Fríson + ¿ ¿ 
l Degut a lasequia persistent, l 
I el preu del bestiar s ' ha I 
tt rebaixat a Holanda. Procuri's tt 
I vostè el se u bestiar directa- I 
t~· tt f ment, comprant-lo als corta- I 

· t~+ lers. Enviï vostè les seves co- tt 
I · mandes o consultes a la I ¿ o I «COOP, Vee-Afzetver, I ·e a AKKRUM (Holanda) t 
·e Dirigir la Correspondència a: t 
T F. G. DOKTER T T a AKKRúM (Holanda) T 
ftt Preguem es prengui nota de ftt 

•' no enviar les comande.s o con- t~+ 
I suites a Mr. Zuuriber, men- I 
t~+ cianat en el llibre de reclam tt 

I repartit durant la «Setmana I 
tt Holandesa» a Madrid, per ha- tt 
t~~+ ver estat interrompudes totes tJ t' 

les relacions amb dit senyor. 

T ~ T 
9~ ~ ~ -- ~ ~ ~ ...... ~ ~....- ~ ~ ~9 ,..~.~ .... -......... ---.~.-· ........ ·-·.......,·,.,..._·~ 

En dlrlglr-voa a res rases anunciadores, lliteu AGRJCUL TURA 



R ft lO U S , H U lf S , T O T X O S 
maons (plens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

el seu rendiment. 

La casa VILLAL TA, de Barcelona, és la que millor podrà serVir-lo en 

MAQUINES, FORNS, ASSECADORS. 
i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials per a construcció 

Visiti o escrigui avui mateix a la SECCIÓ A de la casa 

VDA. J. F. VILLAL TA, s. EN c. = 

• • • 

BARCELONA 
Apartat correus, n.0 65 -

Telèfon 568 A 
Oficines. 

Nou Sant Francisco, 28 -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

••• 
MOTORS I BOMBES 

·GARDNER 

• 

INSTAL·LACIONS COMPLETES PER 
A REGAR, FORÇA MOTRIU I AIXECA
MENT D'AIGÜES, PER MITJA D'ELEC
TRICITAT, GASOLINA O GAS POBRE 

A. MAÑÉ JANÉ 
(Successor de BADIA I MAÑ~) 

TRAFA.LGAR, 11 BARCELONA. 

••• 

• • • 

Editorial Catalana, S. A. - Secció d'luipremta. - Mallorca. entre '2!)7 I 259. - BARCELONA 
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