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ARBRES 
PER A REPO BLAR RIBERES 

I 

POLLS BORDILS, POLLS NEGRES 

CAROLINES, PLÀTANS, ACÀCIES 

Casa especialitzada en Ja producció de POLLS : : Una pràctica 
seguida durant vint-i- cinc anys, en la selecció de les millors varietats 
d'aquests arbres, és garant ia 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. 

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS 

PER A TOTA MENA DE 

T INES PER A VI, BAS

SES PER A AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

Cl~lENT A Rl\\A T, 

LA CASA 

LLUIS SANS 
Carrer Trafalgar, 14 

TÉ ESTABLERTA 

UNA SECCIÓ ESPE

C IAL DE PRESSU 

POSTOS I PLÀNOLS 

BARCELONA 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' ' '---------1 1111111111111111111111111111111111111111 

Bb cula m o c:! el 253 per a Deu.r vagonetet 

BASCULES 

ARI SÓ 
SANS, 1Z:BARCELONA 

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

llur 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, IZ ~ BARC ELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULT URA 
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. B~s.cules 
• catxes pera 

cabals 
: ~~LÇ;~¡r[l?J~~ 

~ - ParlAment, 9· . ~ · 

~&~{$~~®!PJ~ 
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·Agricultors! 
Empleeu juntament àmb els 
adobs químics o orgànics el 

F ertilitzador 
Radiactiu H. B. c. 
MARCA "U. R. T" 'I 
que és un poderós estimulant 
de la vegetació que augmenta 
les collites d'un 20 a uit 50 °/0 

De venda en les principals cases d'a~obs 

I!.A HISPANENSE INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL, S. A. 

BARCELONA 

I Bruch, 4Z 
Tel. S. P. 678 

MADRID 
Argensola, 4 
Tel. M. 4146 

·--------------------· 
D D 

SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 
(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I C.A - Vilafranca del Penedès 

••• • •• 
PRE!VISES 'CONTÍNUES "MABILLE" 

Les' més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

BOMBES DE VEREMA "MABILLE" 

lnstal·la~ions modernes per a Cellers Cooperatius 

/ 

Pro~uctes ~nofògics Aparells ·d'anàlis.is de vins 

Adobs químics : _Sofres i Sulfats 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Notes sobre higiene, malalties infeccio
ses i alimentació del bestiar , boví lleter 

I.- HIGIENE 

L ;.. higiene és una o1·denació de ·consells per a servar la salut, tant de 
l'home com dels animals, puix la marxa o funcionament de totes 

les peces que .com}Jonen la màquina ani]llal exigeix certa cura (ço és la 
Higiene individual). I no solament s'lla de tindre compte de l'animal, 
s'ha de pensar també que la vida i la utilitat d'aquest depenen· en. certa 
mesill'a de què els aliments siguin sans, l'aire pur, la tempera~m·a regu
lal',· l'habitació que reuneixi d-eterminades condicions (ço és la. Higiene 
del medi que envolta els indhridus.) 

Èls dos pl·incipis fonamentals de la Higiene individual són relatius 
al Tr¡;¡ball i la Nodl'ició : 

TrebalL-Cap individ·u pot servarse sa, ni· tan sols podria viure en el 
r epòs més absolut: tot seguit que el func ioname'Il.t deoau i perd les forces, 
l'individn mor. Es precís, per lo tant, fer treballar a tots· els animals,, 
perquè així desenrotllaran totes llurs energies1 i per a obtindre un fruit 
més de va1or d'aquesta mena de trehall, quasi ·sempre tindrem que me
nar-lo perqu

1
è amb l'educació de funcions (producció de llet, de força, de 

cries, etc.) aug1U:entarà el rendiment de treball. 
Emprò s~ la manca de treball és dÓlent per l'individu, també ho és 

l'excés de t,reball, puix !"exercici exagerat p1·odueix la fatiga, i aquesta 
és una pertorbació de 1a màquina que s'ha envenenat greument pel gran 
cúmul de tòxics. Es, doncs, higiènic, que tot aniÍnal treballi, pro mai fins 
la fatig·a. 

Nodrició.-El treball es fa consumint les forces de cada ú, d'aital 
faisó¡ que el cos té experiència d'aquestes pèrdues continúes per les sen- ~ 

saéions de fam, dè set, de repòs, etc., i les pèrdue~ seran campen ades 
pels aliments menjats i pai:ts, puix que els aliments deuen menjar-se en 
quantitat suficient i seran de la mena que en llur composició tinguin els 
principis gastats o cousumits pel cos famolenc. 

I-l eus aquí com en aquest punt la Higiene aconsella que donem els 
aliments nets i de bona qualitat, i condemna la costum de. donar els 
naps, pastanagues, etc., arrencades de la terra sense netejar-los, com 
aconsella es elonguin els pinsos ben amanits i variats durant l'anyada, 

I . 

/ 
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i a l'hora condemna se aprofitin per bons els farratges escalfats o mig 
podrits. 

Els animals en període de creixença deuen ·alimentar-se amb una 
racció més que la c.rue els hi pertoca., puix a la racció de sosteniment de 
la vida, i a la racció en molts caso.s de producció de treball aprofitable, 
dèu afegir-s'hi la racció que exigeix el creixement d'ossos i òrgens del cos. 

La Higiene de) mitjà ç¡ue envolta l'individu condemna les vaqueries 
(o quadres) ubagues brutes, per afavorir la. difussió de les malalties més 
anorreadores. 

P er a tindre un.a quadra saludable i ben installada no tindx·em de 
gastar materials cars, ni ésser esclaus de l'art arquitectònic, puix n 'l1i 
haurà prou en que es puga renovar l'aire, entrar la claror i treure els 
fems. L'aire pur és molt necessari per totes les funcions de la vida, i 
això fa que les quadres models tinguin els sostres alts, sien gr,ans de 
superficie i encara més de cubicació, per assegurar de més a més la respi
ració per mitjà d'obertures d'aireació de tota la vaqueria. 

La 'c1aror, la llum directa del sol és un gran desinfectant·i potser el més 
potent i el més econòmic, al menys el que destrueix més microbis, i es 
considera tan necessari a la salut del home com a la de tots els animals: 
els homes que en són pr-ivats de veure el sol per un cert temps, els presos 
p. ex., esdevenen pàllids i perden l'apariència de salut, de la mateixa 
manera els animals tancats en les vaqu'eries fosques, es debiliten i tenen 
el perill d'agafar qualsevulla malaltia: per això, a~ s costats ,de les qua
dres deuen haver:-bi finestrals, puix així en un moment d¡3l dia i succes
sivament el sol toca ·a tot arre.u: de l'interior. 

Un sistema complicat de desaigüe, o bé unes senzilles canals a res
cules del l\estiar podran facilitar . una ;¡.dm irada netedat i extracciÓ de 
fems, men~re hi hagi aigua abundant i la petita inclinació del sòl a-favo
reixi un baldeig complet : j:a que si així no fos, les fermentacions amonia
cals i pútrides de la excteta animal a l'hora de donar un regust a la 
llet, produiria trastorns a l'aparell respiratori del bestiar. 

'. 
Il. - MALALTIES INFECCIOSES 

Concepte de malaltia.-Un animal amb salut és com una. màquina 
que funciona bé. Un animal malalt és com una màc.ruina, la funció de la 
~al sigui · retardada, avençada o ab~ida. Les ma'lalties poden ésser 
causades per molts elements: tots els excesos fun·cionals. poden originar 
1,11alaltiès. Un excés de fatiga, un cop d'aire, l'atipar-se desmesurada
ment, el beure massa aig.ua;, al no pair amJJ regularitat, el que la sang 
no circuli com de ·costum, el que els ronyons no treguin les metzines que 
es fan a 1a sang, etc., etc., pÓt ésser causa de malalties. 

Però que s'alterí la salut d'una vaca o d'un vedell per una digestió, 
o per una picadura verinosa no té igual importància econòmica que les 
malalties encomanadisses menaçadores de destruir tot el remat o vacada, 
per això és preferible preveure el éontagi o pas dè_ la malaltia d'un ani
mal malalt a un altre sa. Aquestes malalties es nomenen infeccioses 
perquè la causa resideix en l'acte d'apoderar-se d'una part o de tot el cos 
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d'un animal un estol immens de petits gèrmeq1:s pertorbadors de la salud, 
dits microbis. 

Si cqntra la malaltia . que vos arrllina es pot vacunar, no espereu a 
l'endemà per a decidir-vos: com niés aviat millor. 

Tube?'Cu~osi.-Anomenada aquesta malurà Peste Blanc.a i Tisi, és 
la que causa més pèrdues en el bestiar lleter, puix espandida· per tot el 
món, és una de les malalties que tarda més en manifêstar-se i també la 
més perillos31 p~ls altres caps de _best:üar i per les persones consumidores 
de llets, carns, etc. 

' La font d'aquesta malura deu cercar-se en les males condicions· de 
vida.: per això produeix un estrall pao-rós en les quadres humides i fre
des, on hi ha aglomeració de bestiar que produeix llet en iabundància i 
és tractat amb unéi alimentació defectuosa. Demés existeix una certa 
probabilitat en les vaques :filles d'altres ja tu+Jerculoses. 

Sens que les se-nyes de la ma~altia deixin de general~tzar-se per tot 
l'organisme, sempre hi ha la preponderància: _. en el pulmó (tísiques de 
pit) tos petita., seca, fatigosa, am¡¡tgriment-encuirat, manGa de gana, febre 
petita pro constant, manoa ,d'ardidesa; en el budell i sagí (tísiques de 
yentre) to-t so;vint s'inflep d~sprés del pinso, el remug està molt retar
dat, la gana no té. igualtat tots els dies, i per últim pateixen unes cagar.i
n es incurables que les p·orta a marasme; a J:a mamella (tísiques del bra.--' 
guer) comença per cops de sangs un darrera l 'altre, després s'endureix 
l'esponj a en molts punts, s'hi fan tumors i fineix l'evolU<:ió amb la pro
fussió de fístules C]1Ue donen una posterma groguenca i espessa. 

L 'únic tractament racial és provar a la tuberculina tots els caps i els 
que donguin una reacció palesa portar-los a l'escorxador, per a destruir 
a,ixí tota causa de contagi. La tub'erculina es po-sa en dosi de 4 a 5 gotes 
dins 1\ull, i si a les 12 hores, junt. amb les lleganyes, surt posterma, la 
vaca és tísica. Aquesta prova que ha esdev~ngut un segur del bestiar, 
deuria repetir-se cada any .. 

Mal de yen~iu.-Es una malaltia que es propaga molt poc a poc, això 
fa que en el primer cap malalt sigui considerat com una pulmonia -sen
zilla, però sempre que es posin malaltes dues o tres vaques, el vaquer 
deu posar-se a !':aguait d'aquesta tem,ible malura. 

Comença per trastorns del païdor i del ventre, d'aital aspecte que 
sembla que no s'acabin de guarir mai fins que uns cops de tos molt dèbils i 
fondos, pareguts a l'ejam dels asmats, fan que el vaquer sospiti una 
greutat no esperada: si amb el puny clos s'empeny el costellam (gene
ralment· l'esquerre),. la vaca.. trontolla i arribaria a caure pel dolor tan 
agut: està la vaca encuirada: treu mocs: ·i cada dia la respiració és 
mês adexarada i xiulant surt l'aire del pit a;m.b ·veritable fatiga. És in
curable. 

Tots els vaquers cultes coneixen la vacuna contra el Mal de perdiu, 
i per :r;w posar dintre el perill a son bestiar, cada any deuen vacunar; la 
vacuna, Qom és tan forta.; per un cas que prengui massa inflamació, es 
posa a la punta de cua i es talla aquesta per dessobre la gangrena sense 
que hi hagi cap perill de mort. 

CaTbtmc~es.-Hi han· dos classes de carbuncles: el típic que és el que 
ataca la melsa (emmelsats), torna la sang com quitrà que no és gleba, 
i màta ràpidament encomanant-se a molts caps a l'hora; el carbuncle 
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de tumor (malegàs) que es coneix per l'aparició sobtqda d'un tumor a 
l 'espatlla, al coll, o a la cujxa: aquest tumor s'omplena d'aire, -i així 

quan es toca amb els dits sembla perg~mi o una bufeta inflada i tancada 
molt estreta. 

Ambdos carbuncles tenen vacuna, que es recomana per la prompti

tud que detura la malaltia, així com també tenen tractament segur pe~· 

medi de la Suerotéràpia (xerigot de sang treta d'un animal g~a.rit). 
Feb1·e aftosa.- omenada també Mal de Peu i reconeguda per les 

batllofes al?arents de la boca i a les peúlles, gue es reventen i deixen lla

gues greus : també es manifesten de vegades aquestes llagues a les ma
melles, a l'anel de les b:anyes, a les narius, i quan surten a la garga-

mella. o paidor menacen de mort a¡ bestiar. 1 
La ·malura de Mal de Peu, qu acaba de passar, ha estat de mena be- .. 

nigne en quant a la mortalitat de caps bovins, però ~'és tornada gTeu si 

considerem les tares que ha deixat, les qua1s,. com a més importants, 
apareixen el gastament encomanadis (abort), els brions de les potes, e~s 

tumors de les canyelles, la baixa persistent de llet, l'esterilitat, i les 

mal:alties de cor. 

III. - AL.MENTACIÓ DEL BESTIAR 

La digestió dels aliments al llarg del tub digestiu no és uniforme en 

son trajecte, cada porció de l'aparell digestiu transforma preferentme4t 
un principi nutritiu determinat, de manera que amb una racció composta 

de molts aliments, tot el tub digestiu ~nnciona en pes. 
Que els :aliments que composen la racció siguin tres, però de natura-_ 

lesa diferent, n'hi ha prou per assegu:t:ar el bon funcionament del' tub di

gestiJu i mantenir per una temp0radj, l'apetit despert. Els altres a,.liments 
deuen bus'car-se en classes '-llferents; per ex~mple : un fenc, tubèrculs o 
a.n·els i un aliment concentrat, que pot ésser farina, grans de llegumi

nosa o turtó. Els fencs contenen en bona proporció els diversos princip•is 

nutritiu~ i són, a Il)és, un :aliment voluminós: els tubèrculs i arrels són 
rics en hidrocarburs i els aliments concentrats contenen gran part de 
matèria nitro-genada. / 

Tingui' s 'sempre present que una xifra justa de matèria azoada és ne
cessària a la producció màxima de llet. 

Pràctica de la racció: 
Vaca de 2 a 3 anys : 350 quilòs de pes viu : producció, 9 litres de llet. 

Se li pot donar : 
Fenc d' oserda, 6 quilos; bledarave farratge]'.)a, 10 quilos; farina ' de 

seg,le, 1 quilo ; turtó de cacauet, 2 quilos. 
Vaca de 3 a 4 anys: 450 quilos, 12 litres de llet. 
Fenc d'herba fé, 10 quilos; naps, 10 quilos; farina d'ordi, l ,quilo; 

JurtQ de cacauet, 1'5 quilos. 
Vaca adulta: 600 qullos, 20 litres de llet. 
Fenc d'oserda, Hí quilos; bledarave farratgera, 20 qu~Íos; palla, 3 

q.uilos; turtó de cacauet, 1 quilo .. 

.C. DANES CASABOSCH 

/ 
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La Ramaderia de Mallorca 

IV 

E LS guarans de Mallorca són del mateix. tipus que els de Catalunya. 
Per regla general, són de talla més petita que els de certes comar

ques catalanes. Mes, aquesta regla té la seva · excepció. o sal tres hem 
midat individus de l'espècie asinal que han donat: 

Alçada a la creu. 1'57 metres 

I d. al clors ... 1'54 )) 

I d. a la gro·pa .... 1'53 )) 

Amplada gropa ... 0'44 )) 

I d. pit. 0'32 )) 

Però aquestes mides que són d'una somera, com hem dit, constituei
xen una excepció. 

Els millors guarans, entre els corrents, tenen mides ben inferiors .. 
La mida corrent és : 
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Alçada a la creu. 1'39 metres 

!d. al dors 1'39 )) 

!d. .a la 
I 

gropa ... 1'43 )) 

Amplada de pit ... . 0'37 )) 

)) de gropa 0'49 )) 

Perímetre toràcic ... 1'55 )) 

Llargada deL cap .. . 0'59 )) 

Amplada del cap. 0'19 )) 

Llargada de les orelles ... 0'35 )) 

Mides corresponents a un guarà de sis anys. 
Els guarans de quatre anys pTemiats en el Concms de Palma, del 

20 de desembre de 1915, tenien : 

Primer premi Segon prtmi 

Alçada a la ~reu ... 1'46 metres 1'47 metres 

!d. al dors ... 1'41 )) 1'44 )) 

!d. la gropa. 1'43 )) 1'49 )) 

Amplada de pit ... 0'36 )) 1'48 )) 

Perímetre toràcic ... 1'61 )) 1'64 )) 

Els dos premis primers de les someres midaven : 

Primer premi Segon premi 

Alçada a la creu ... 1'40 metres 1'32 metres 

!d. al dors ... 1'35 )) 1'32 )) 

!d. la gTopa. 1'35 )) 1'36 )) 

Amplada de la gropa ... 0'56 )) 0'50 )) 

AIC.[Uestes dues parelles poden servir( de norma pel que es refereix a 
les mides del bestiar asinal millor de la illa. Les propietats, caraoters i 
aptituds de dits animals no difereixen ent res dels de Catalunya. 

La producció mular a Mallorca ~s practica amb guarà i euga i se
mental i somera. Els productors de la primera forma d'hibridació por
ten el nom de muls equins, els de la segona, muls someTins. 

La cr;ia de mules, segurament que és tradicional, per més que 
aquest b'estiar no es citi en. els pocs documents que hem vis d'abans 
del segle xvn. En Bosc (1) diu que en 1726, el capità general de la illa 
exposà .al Govern d.Ei.. Madrid, que malgrat les 3,000 eugues de cria qu~ · 

(I) Op. cit. 

.' 
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hi havia a MaJlorca, no era possible remuntar el regiment d,e dragons 

d'Estrasbm·g amb cavaJls del país perquè les eugues es donaven al 

guarà. 
En 1859, un document oficial <consigna lo següent: " o hay (en 

Baleares) depósito del Estado, y la inclinación a .servir las yeguas con 

garañones es tal, po1~ la aplicación que en esta prO<Vincia tiene el ganado 

mular, que sólo cu8illldo faltau buenos sementales de esta clase las des

tinau 1 a los caballos, exceptuàndose de esta regla los criadores inteli

gentes que comprenden las ventajas de los cruzamientos caballares bien 

entendidos.n (1) · 

Les coses, d'aleshores ençà, no han variat gaire, car la produ cció mu

lar entre els èquids és la més important. Un mulat és sempre venut,. 

sigui la que sigu i llur edat, volum i conformació. No en tot temps es 

pot dir el mateiXJ dels altres èquids. La cria de muls constitueix, doncs, 

una produ cció econòmicament justificada. 
Les eu gues es donen preferentment al guarà; .si no aferr en, al 

cavall. 
Els · ramp.ders tr•oben moltes dificultats per .a fer quedar plenes les 

someres fecll'IlJdant-les el cavall, en canvi del gtiarà prenep de seguida. 

Les someres, al cap de dotze dies d'haver pollinat, les fan, cobrir 

novament. Diem això, perquè qualque .autor zootècnic estranger diu, 

qu~ ·les someres mentre crien no van calentes. 
Les someres forres fa.n treballs de càrreg.a. 

Els híbrids, tant si son rquins com somerins mamen, com els poltres, 

solament tres meso~ i mig o quatre. 
A MaJlorca es desconeix el pixament de sang dels nadons, tan fre

~i.e.n.t en les cries del Poitou i Cerdan¡ya. 
Els muls somerins són més apreciats que els equins. · 
Respecte; els caràcters distinctius dels muls somerins i muls equins 

pot consultar-se l'article C<l\'Iulon de l'Enciclopèdia Espasa, article ins

pirat en les lliçons donades a la nostra càtedra de Zootècnia. 

La millor.a dels muls podria obtenir-se, princi;>alment, modificant 

el règim aJ:i~entici. Aquesta modificació permetria obtenir immediata

ment subjectes més amples-en el mercat són les amplades el què es 

paga-i per consegüent de més preu. Les someres que es dediquen a la 

producció mular, per r egla general són petites, i naturalment, no poden 

donar gran cosa. P er ò canviar els reproductors actuals per altres de 

més talla, sens .corretgir l' alimentació, la reforma fóra i.ncom.pleta. 

M. ROSSELL I VILA 
Professor de Zootècnia 

(I) Revista del Instituta Agricola catalana de San !sidra, vol. X, pàg. 125. 

R eflexion e'Urho: ¿són els bons o bé ebs dOlents agricultors els que 

assisteixen a conferènci es, llegeixen revistes agrícoles o est:udien ·algun 

ttssum pte d'agricultura? 
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Cupatge dels \tins 

e JPATGE és l 'operació que té per objecte barrejar dos o més vins, fent
un, suma d'ells. 

Aquesta operació és ben licita sempre i tant que to•ts els vtn•s qua 
entren en la· barreja si~in normals, o sigui. que no tinguin cap altera
ció. La unió d'un vi. alterat amb Ulll de sa no ho permeten les lleis. 
Però encara que ·en .wquest cas fos també lícit, l'agriculto•r no ho deuria 
fer, sinó en _raríssims casos, que més endavant veur.em; doncs la unió 
d'un vi. sa amb un de malalt fa to.rnar dolent el sa en lloc de millo·r'ar el 
dolent. 

Si per desgràcia algun dia teniu un o varis recipients que co.ntin
guin vi. anormal, això és, vi que adoleixi d'alguna malaltia, deveu tenir 
la precaució de traJCtar-lo separadament i esperar sa completa curació, 
abans de intentar-lo barrejar amb els sans. 

Un dels casos, i el més freqüent, en que l'agricultor pensa en barre
jar un v:i sa amb 'un de malalt, és quan té una porció de vi. . que conté 
una quantitat un xic elevada d'acidesa volàtil. En aquest cas, encara 
CJ,Ue l'agror no es noti al paladar, teniu de donar-vos per enterats de 
què aquell' vi està en perill, de què aquell vi anirà augmentant sa ptcan
tor fins deixa'I'-ld completament agre. Doncs bé, aquest vi que comebp 
a picar-se, abans de· barrejar-lo amb un d,e sa, tindreu ql}-e pasteuritzar
lo a fi de destruir completament els ferments acètics . 

AtenenC_;:¡, les .indicacions anteriors, ac¡ues•ta classe de· cupatges són 
molt útils i beneficiosos, doncs si, per exemple, un vi picat que hagi 
sigut esterilitzat des del començament de la malaltia, conté 2 grams 
d'acidesa volàtil per litre,- no el podrem vendre com a vi per a beure i 
si algun comérciant ens compra serà a un pneu molt ruinós; en 

l 

aquest oas, doncs, ens podem valdte d'·aja.mtar aquest vi amb un altre 

de molt poca\ acidesa vol.àtil i en proporcion•s tals que el conjmlt tingui 
una acidesa volàtil ~olt inferi-or a 2 gr. per litre; i en aquestes con di-

; . cions el vi l'adinerarem com els altres. 
No és pas gens· rar trobant-se en presència de vins que tenen una 

característica massa pronrmiCiada qué dóna lloc a una discordància poc 
agradable al paladar o a

1 
sa conservació. En aJquests casos, podem tro

bar un altre vi que, harrnonitzant amb ell, tingui ma:nca dels element:> 
que a l'altre n'hi sobrin.. 

El Cupatge ve motivat generalment per a lograr els següen.ts canvis 
en el conjunt amb relació •a sos çomponents. 

a) Augmentar o disminuir el grau alcohòlic. 
b) Reforçar o aclarir el color! 
e) Disminuir l'aspror. 
d) Au~entar o disminll;ir· sa acidesa total. 
-e) Rejovenir un vi vell. 

f) Obtin·dre amb La barreja de vins de diferents valors, 1J!l cupatge 
del valor désitjat. -

g) · Fer' Uilj tipus de vi que tingui una característica desitjada ,per a 
conservar les ·exigències dels •consumid()['s. 
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Es mitjançant un oupatge racional que. es corretgeixen o dissim.u
len molts dels defectes d 'un vi; però tingui's ben entès que en parlar de 
defectes no volem dir malalties, puix ja he dit qúe els malalts no 

poden formar part de cupatges fins que estiguin curats. En canvi po
dem con·etgir el gust terrós, i molts altres defectes, per mitjà d'una 
barreja amb molta quantitat d'un altre que no tingui aquest defecte. 

AJ;>ans de procedir a fer un cupatge, deu sapiguer-se amb exactitud 
els components principals dels vins que han d'entrar en la barreja l, 
demés, formar-se una idea precisa de les característique del vi que 

volem sigui la resultànt del cupatge; puix d'aquesta manera podem 
calcular la quantitat o tant per 100 que de cada un és necessari· pendre. 

No, per això, és cosa fàcil determinar amb exactitud la proporció 
dels elements que han d'integrar un vi per a que tingui .un bou quet 
especial; això, com es comprèn, depèn dels elements de que es disposa 
i deJ. paladar de la clientela als quals vagi destinada la mescla. ' 

Per esperimentat que se sigui en aquesta classe d'operacions, é::> 

millor fer sempre un assaig amb petites proporcion•s, per asegurae 
l'èxit en tots els casos. Els assaigs deuen fer-se amb proporcions exac
tes a las que en gros tindrem de fer. El modo per a fer això, é empleant 
una proveta dividida en centin1etres cúbic.s. Si, per exemple, volem fer 
el cupatge de dos vins que creiem serà de bon resultat, si empleem 

1/8 de U'lll 'Per 7/8 parts de l'altre, agafarem 125 e c. del primer vi, i 

de l 'altre 87& c. c., que formaran un conjunt de 1000 c. c. El conjunt es 
vessa en un recipient de litre i es remena bé, a fi d'aconseguir una 
perfecta barreja. No és convenient fer la degustació de seguit, sinó des· 
prés d'haver deixat en repòs la barreja ;u•ns quants dies; ·d'aquesta ma
nera quan examinem el gust, podem apreciar també el color, brillantor 

i, en fi, totes les 'característique que tindrà el cu.patge fet en gran. 
Ès p1·eferjble sempre fer més d'un assaig canviant les proporcion<; 

fins ~ trobàr un tipus que sigui el què més qualitats .tingui. Un•a precau
ció deu pendre's, i és que la temperatura del local on deixem reposar 
la barreja abans de examinar-lo, deu ésser igual a la. del celler on 

ç:onté els vins objecte del futur cupatge. 
Si en fer l'examen organolèptic d'un assaig, notessim en la barreja 

algun defecte, ompliríem vàiie ampolle de litre amb les mateixes pro
porcionals, i en cada una d'elles hi posaríem algun producte enòleg en 

quantitats diferents, i de prés d'alguns di~s veuríem quin remei i en 
quina quantitat mínim::¡. ha obrat el màxim. d'efecte. 

Un cop fixades per l'assaig les proporcions de la barreja, podrem 
executar el cupatge, qu~ sol fer-se per mitjà d'una bomba i desp1és, es 
.remena la barreja amb un agitador a mà o mecànic. 

El fret és un dels agents que més acció té en equilibrar un cupatge 
i pot dlr-se que la temperatura de 4 graus durant 3 die é la su

ficient; però quan no ens és po ible fer us d'aquest agent, podem su
plir-lo .amb un calatge executat després del cupatge que uniformitza 

molt la barreja. 
Per a facilitar els càlculs de cupatges citarem alguns casos refe

.rents a l'alcohol crue podrien també referir-se a l'acidesa o altres ele

ments del vi. 

I 
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' 1. er cas. Augmentar el grau alcohòlic d'un vi per oopatge. Si te-
nim pel cas 3000' litres de vi de 10° que el volem transformar en un 
altre de 12°, i tenim per a fer el cupatge un vi de 15. 0 ¿Q_uina quantitat 
d'aquest últim vi tindrem d'afegir en la barreja? 

3000 x 2 
--- = 2000. Serà necessari, doncs, barrejar 2000 litres del vi que 

3 
té 15° alcohòlics, amb 3000 litres del vi de 10°, per a obtindre el cupatge 
a 12° com volíem. 

En el cas contrari, de disminuir el grau alcohòlic, el problema es 
planteja a lal inversa del cas anterior. 

2. on •cas. Deteril]¡inar el grau alcohòlic que tindrà un cupatge de dos 
o més vins, coneixent el grau de cada: un d'ells, així com també la pro
porció en què hi entrarrun en la barreja. 

Suposem que tenim 1000 litres de vi a 10°, 400 litres a 14° i 1.500 li
tres a 16. o ¿Quina seT à la força alcohòlica de la barreja dels tre'SI vins? 

I 

1.000+400+ 1.500 =2.900 ; 

1.000 x 10° = 10.000 
400 x 14° = 5.600 

1.500 x 16° = 24.000 
39.600 

10.000+5.600+24.000= 39.600 --=13°65 
2.900 

De modo que el cupatge tindrà 13 graus amb 6 dècimes i mitja. 
Un cas invers del anterior és aquell en què es vol determinar la pro

porció que dèu emplear-se de dos vins, per a obtindre un grau alcohò
lic desitjat. 

Per a compendr:e bé la manera de procedir en aquest cas, pOfl,arem 
tarrnbé un exemple. Suposem que volem obtindre 1.800 litresl de vi de 10°, 

· tenint un estoc 'de vins de 12° i de 9. 0 ¿Quina cu.antitat de •cada Ull de ells 
emplearem?• 

10°-9°=1 ; 12°-10°=2; 1 +2=3 

1800+1 1800+2 
T1ndrem, doncs, de barrejar = 600 litres del de 12° amb---

3 3 
= 1200 litres del vi de 9 graús; de modo que 

600 1.12° + 1.290 1. 9° = 1.800 1. 10.0 

LLORENÇ BADELL i ROIG 
Enginyer Agrícola 

Barcelona, Febrer de 1922. 

L a:. llei exigeix de l c()jr11je r cidnt· d' adobs la garrantia sobre factu ra de 

la co11nposici6 dels adobs. 

. . 
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Més sobre les oliveres 
perjudicades pels freds de novembre 

E N el número del dia 5 de gener d'aquest any varem parlar dels 
danys ocasionats pels 'freds a les oliveres, fent notar que el fenò

men presentava caràcters diferents dels què ordinàriament presenta, per 
haver ocorregut quan els arbre; estaven encara en plena vegetació, ço 
que donà lloc a que la saba que era molta, en glaçar-se destruís o deixés 
molt nial pairada la zona d' albura, que és precisament per on baixà, no
tant-se ja de moment que aquesta zona, que és blanca en estat normal, 
havia :agafat una calor de castanya, lo é¡ue representava lilla congestió 
tant més perjudicial com més intens~. 

Havent ja 11assat quatre mesos des del dia d'occorregut el fenòmen 
i amb · ocasió~ d'haver visitat de nou diferents pobles perjudicats, havem. 
pogut vem·e que les oliveres danyades poden dividir-se en dos grups. 

Lcr Oliveres en les quals el calor .castanya de l'albura, s'accentua 
cada dia més prenent un color groc serè i en les què la pell se desprèn 
de la llenya; aque~ts a.rbres tenen ademés, les capes exteriors de la 
llenya (punt per on mlmta la saba) alterades pel fret, i per tant, inuti
litzades per :a la circulació. 

2. ou Oliveres que perden el calor castanya de l' albura tornant al 
blanc normal i en les què l'esco·rça no• es desprèn de la llenya. . 

Les del primer grup són les situades en èls llocs més baixos: les de 
regadiu, les n:1és joves i, en general, les que per tenir ·Ínés tendror en 
ocórrer el fenòmen, tenien més sab.a circul¡mt; aquestes oliveres avui 
són seques, i moHes d'elles tenen ja el ourcó (Pholocot1·ibus a·leae) que aca
b:a de destruir-les; en una parula, són mortes fms ras de terra i d'elles 
no devem espe1·ar-ne res pel' una sèrie d'anys. Si no hà.gués vingut el 
cm·có, les podríem deLxar estar fins que passat aquest període vegetatiu 
poguessim comprovar exactament quines parts de l'arbre s'hurien salvat 
per apro.fi.tar-les; però si deixem medrar el curcó, constituirà un veri
tabl¡¡¡ perill pel' les olivílres vives. Davant d'això és d.'aconsellar tallar 
a raç de terra les oliveres en les quals se comprovi ara ja que la soca 
és morta i retirar immediatament les llenyes, i en les que se cregui que 
és poss~ble aprofitar la soca per notar-se alguna diferència de l'escorç 
à la llenya cosa que po~ passar sobre tot a la part de soca corresponent 
al nord, anar tallant les rames a mida que vagin corcant-se i retirar les 
llenyes. 

Les dels segon grup no deuen tocar-se a menys que se sequi alguna 
rama i l'invadeixi el cuc, en c.ruin cas dèu tallar-se i cremar-se dita rama. 
Aquestes oliveres és possible que se salvin, si bé és veritat qué encara 
q111e la saba pugi bé i vegetin d'una manera que sembla anormal no 
tindria res d'estrany que al final del vinent període vegetatiu la cu·cu
lació trobi gran dificultat de fer-se normalment, tota vegada que la saba 
baixa per l:a zona que avui és color de castanya, i si no troba pas 
s'acumularà a dalt, fins podrà donar collita l'olivera i morir després. 
passant una cosa semblant a lo _que passa als arbres àls quals es fa la 
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corretgeta. De totes maneres per ara no deuen tocar-se perquè per poc 
pas que trobi la saba per a baixar, l'arbre es salvarà. 

Les eliveres del prjmer grup que es tallin abaix és .convenient 'de 
moment deixar tota la llucada que surti a fi i afecte d'1aprofitar totés 
les arrels sense que en desapareixi cap per falta de llenya que aprofiti la 
saba. que extreu de la terra i després anar suprimint rebrots fins a deixar
ne un com indicàvem en l article ja mencionat . 

. Amb aquestes precaucions se remeiaran en lo possible els greus 
danys que els freds del passat novembre ocasionaren als olivers, prin
cipaiment en el~ de l'Urgell, Lleyda i baixos de Conca del Segre, comellars 
de les Garrigues, essent tant més sensibles dits perjudicis com més es 
refl::rven de l'oli els pobles perjudicats, tota vegada que a l'Urgell i Horta 
de Ueyda tenen defensa amb els conreus de regadiu, mentre que cap a 
Vinaixa i. Floresta per exemple el cas és més trist perquè no tenen 
conl'eus de bona producció- per a suplir la collita de les oliveres. 

J OAN SALOM 
Enginyer ajudant del Servei d'arbres fruite rs 

Teories d'herència 
I 

EL MECANTSi\llE DE DIVISIÓ DE CÈL.LULES, FONAi\'IENT DE LES LLEIS DE MENDF.L 

L 'element més petit, el que es considera ja el límit de la divisió, en 
tot ésser org·a.nitzat viu , és la cè l:l.ula. Es un glòbul, quan es lliure, 

amb unn cuberta; un1 suc contingut, i un espessiment d'aquest suc en el 
centre d'e1la. 

Les cè1lules, al viure, es multipliquen. Ne tenen dos maneres de 
fer-ho. 

Se multipliquen per a mantenir la vida en el mateix individu de qual 
cos formen part. o ens interessa tant per lo nostre. Del procés se'n diu 
mitosis. Se multipliquen d'una altra manera,_ i és quan fan cè1lu les 
destinades a la Teproducci6 de l' individu, a mantenir la vida de l' es
pècie. Es un procès dit sinàpsis. Els fets, i lleis d'herència han d'ésser 
assentats aquí, 'en aquesta divisió ce1lular. 

En un moment de la divisió i generació de noves cèllules, pel procès 
/' de mitosis, el centre de la cè1lula, que. és diu nuclí, se destria, i queden 

definides unes formes, dites chromossomes, que cada una més tard s'es
badella, anant .una meitat a cada una de les dos noves cè1lules formades. 

La citologia, estudiant en el microscopi aquest període de la vida 
cè1lular, ha definit que cada espècie té una nombre determinat i :I:Lxe de 
chromossomes per a ses cè1lules; i que aquest nombre és sempre un 
multiple de dos, és dir; un nombre parell. Així la cè1lula somàtica de 
l'espècie humana té 48 chromossomes; la del moresc en té 20; la del lJlat, 
16; la del tabac, 48, i així semblant en a.ltres. 
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Com ja queda dit, el nucli es destria, apareixent com un fil unifa.I'm3. 

Aquest fil se divideix en t~ossos de diferents llargades, els chromossomes, 

, però, que cada un té en un o altre punt de la segmentació, un altre troç 

que és proporcionalment gran, és el seu homòleg, el seu. parell.. Més 

enllà en lla formació de cèllules noves, cada troç del fil, els chromossomes, 

s' esbadallen de dalt a baix en dos parts .absolutament iguals. Aquestes 

parts noves, que són com dos chromossomes nascuts de cada un dels 

vells, desapareixent el vell, es distancien, es fa una paret cellular entre r 

mig i ja són formades les cèllules noves. A cada una hi ha el mateix 

nombre de chromossomes, ig:uals en nombre i qualitat als vells. Les cèl

lules germinals, les que han de perdurar la espècie segueixen un altre 

procés d'origen. 
El nucli es destria, però en lloc de destriar-se en un filament únic i 

uniforme, ho fa en parells de filaments, com els chromossomes homò

legs que són en nombre meitat del dels chromossomes que apareixen en 

fer-se la segmentació del filament en el cas anterior de les cèllules somà

tiques. Aquests parells apareguts s'escursen i engroixeixen, i per un 

període de temps estan tan ben junyits, que sols es distingueix ,un sol cos, 

un sol filament, és 1:;¡. verdadera sinapsis. En un període més avençat 

de la divisió, es di-stingeixen, es van separant, i acaben per fer dos cèf

lules, en què cada una sols té un membre del parell amb que s'havia ini

ciat aquesta divisió. :E:s a dir, del parell de chromossomes homòlegs, un 

va a una cèllula, i l'altre a l'altra de les cèllules filles. Per consegüent, 

cada una de les filles sols_ té la meitat del nombre normal de chromosso

mes de la cèllula mare, de la espècie a què perteneixen. 
Corn que el terme homòleg aquí vol dir fracció en grandària., i desti

nats a unir-se, però no iguals en qualitat, se'n segueix que les dos cèl

liUles germinals encara que germanes, no són pas iguals. Les cèllulas 

germinals, en els animals, segons siguin originades d'un individu mascle 

o femella, · són espermatoso;ids, o bé òvuls. En els vegeta.ls, segons el 

sexe de les cèllules originàries, són polen. o són òvuls. 
A l'ésser fecondada wna 'cèllula femella per una mascle, cada una 

amb la meitat dels chromossomes es farà una cèllula amb el nombre nor-
mal d'ells. • . 

Els chromossomes són coses definides de tamany i forma, constant, 

però de constitució no homogènea. 
Se entén que chromossome és un agregat de petites porcions des

iguals en magnitud, i de propietats diferents una porció i altra. 

Aquestes petites porcions es diuen chromossomes, i es pot suposar 

qu.e en cada un d'ells hi radiquen un o més caràcters dels que formen la 

part distintiva de l'organisme, del soma. 
Entengui's, doncs, que cada parell homòleg de chromossomes, encara 

que sembl:ants, poden ésser fets de chromossomes, els quals chromos

somes, siguin totalment diferents els de l'iUJl amb els de l'altre. 
Demés, es suposa que en període de la formació de les cèllules germi

nals, en què els homòlegs estan fortament punyits, es pot fer intercanvi 

de chromomeres de l'un a l'altre chromossoma. 
Tenint aquestes dos coses en compte, es comprèn que els espermato

soids d'un mascle encara que originaris de les mateixes cè!J.ules somàti

ques, poden ésser, i són realment, notablement diferents uns d'altres. 
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Sobre d'aquesta mecànica cel:lular, que en part és completament sa
buda, i en part sols se'n conserven dades parcials, estan assentades les 
investigacions metòdiques que sobre herència s'han fet, i es fan. I aqu~s
tes descobertes s'enquadren dins les lleis de Mendel, essent possible, defi
nir en fórmules numèriques, d'acord a la primitiva fórmula mendeliana, 
o a derivades seves, la majoria dels fenòmens d'herència. 

R. ROQUETA 

¡Guerra als destructors! 
I 

D ESGRACIATS dels que no inspiren simpatia ·al primer cop d'ull! Ja 
poden fer per vindicar-se' al nostre judici. Som uns envanits del 

nostre criteri i costa mol~ el fer-nos descavalcar de les nostres opinions. 
SI ens entossudim en què un home no és· bo perquè té mala fesomia, per 
més que s'escarrassi en fer bones accions i actuar en tot virtuosament, 
no deixem la prevenció. que d!:l. bell entuvi sentírem. ¡Bella faisó d'ama
gar el nostre migrat esperit de justícia! 

Fitant a l'agricultura, aquest criteri tan humà de considerar bondat 
lo que li ,apar bonic, ha sigut causa d'incomptables prejudicis i estúpides 
prevencions que li han fet. molt de mal. 

A la Natura, per un misteriós voler, resisteix en éssers que solament 
ocasionen perjudicis, malvestats, estralls. Éssers que per a viure, neces
siten destruir ço que l'home edifica al preu del seu esfor.ç i de la llur 
intel:ligència. Tota aquesta·· munió d'éssers que ,es congrien per 'a perju
dicar a l'agriaultuTa ho fan amb una tan fantàstica intensitat que 

. sembla mentida que oruges i escarbatons, llagostes i rates, no contant 
els estralls ~els bolets (hongos), es calcula en 5 mil milions de pessetes 
l'import anual de lo que totes les bestioletes es mengeu. Me sembla que 
l!a xifra esmentada és prou gràfica per a capir allò de que, qla nostra 
collita, e;n realitat està constituïda per lo que ens deixen els paràsitsu. 

I cal confessar palesament la nostra impotència enfront de tan va
riades coiUII)lleS d'enemics que ens malmeten les nostres collites. Moder
n<ament, a conseqüència del conreu intensiu, semblen augmentades 
aquestes plagues que mermen en gran manera els beneficis del pagès. 

S'han intentat gran nombre de procediments per a destruir als devas
tadors de les collites. Per al comerç circulen una bona colla de productes 
més o menys eficaços per a lluitar contra els paràsits. \ 

Mes son resu}tat no és pas proporcional a les esperances de qui ho 
esmerça. Malgrat l'ús dels insecticides no s'ha pogut cp:mJyatre eficaç
ment als paràsits. 

¡I considerar que l'agricultor té altres mítj ans més segurs i econò
mics per a llUitar contra els seus enemics. Allò Çle que un peix gros es 
menja a un de xic, si bé no es compleix exactament a la terra, hi té una 
relativa aplicació. Així com hi ha animalets que només rumien com ho 
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faran per a ocasionar-nos un perjudici, n'hi han d'•altres que es dediquen 

a la tasca de destruir als que ens fan mal. En lògica del sec.à, podem 

dir que la existència dels destructors està justificada amb la dels paràsits. 

O dit més gràficament : Existeix en els nostres auxiliars, vigilants, o 

protectors de les collites, per la raó de què hi ha qui les malmet. 

I s'ha de fer justícia als nostres protectors,- als nostres desinteressats 

aj.udants. Amb el premi de les bestioletes .que es mengen o destrueixen, 

ja resten esplèndidament pagats. Amb poques salvetats, els auxiliars 

acompleixen sa tasca vital de perseguir paràsits, sense cap perjudici a 

qui protegeixen.· No és corrent que tot fent-nos un bé ens ocasionin un. 

mal, mes quan això és així, es incomparable la diferència entre el bene

fici i el perjudici. Si ens malmeten per valor de 5 ens defensen per 

valor de 100. 
Altrament, els procediments que esmercen els nostres au..xiliars per 

a aniquilar la llur caça, gaudeixen d'.una perfecció inusitada, desen

rotllen lfna activitat incomparable i demostren un enginy inimitable. 

Són uns veritables mestres. A voltes, en observar l'activitat d'alguna 

bestioleta hom pensa si la humanitat no és més que una imitadora dels 

procediments i mètodes propis de molts animalets insignificants. La pei"

severant paciència de quisclm naturalista ha descobert els variats meca

nismes amb què uns éssers maten o immovilitzen als altres. 

Diuen que per mostra n'hi ha prou amb, un botó: Doncs aquí va un 

exemple que ens dirà la perfecció, el refinament que esmercen qualques 

ani:~pals per a destruir al que ha de serviT-li per a nodrir-se. 

E.ls cargols i llimacs produeixen veritables estralls a les hortes i jar

dins, majorment si aquests són humits. L'home. bé s'enganya per a des

truir-los i ha trobat una pila de procediments, però de tots ells cap tont 

eficaç, tan segur, tan perfet, tan elegant, com el que posa en joc la cuca 

de llwm, la llumanela de Sant Joan. La llumaneta és un cuquet insigni

ficant, èrwasi un boci de matèria organitzada que es belluga, que si no fos 

la original fosforescència que la caracteritza, ni tan sols hauríem esment 

de la llur existència. Però observem com destrueix als cargols: Si s'hi fes 

a mossegades no en treuria res, doncs, el cargol en amagar-se a la 

closca ja estaria a salvo. Sí l'ataqués estant aquest recollit a la seva 

ca a ambulam.t, tampoc conseguíria res, doncs la capa d'espuma el pro

tegeix, quan no presenta una tapa empedreïda. Doncs bé, la cuca de 

llum espera atacar al cargol, quan aquest està ortit de la c~osca. I ho 

fa endintzq.nt-l_i un fibló deliC'adíssim que s'introdueix fàcilment a la 

molsuda carn del ca,rgol, injectant-li al mateix temps una substància, 

.f1ns avui desconeguda, que li produeix instantàniament una anestèsia 

general, una paralització total de la vida. ¡Ara digueu-me si això no és 

admirable, si no demostra una ciència que els cèlebres cirugians desit

jarien! ¿Va a tocar un centre nerviós o bé immovilitza per la via de la 

sang? Es aquest un problema que no s'ha resolt encara. Però lo po

sitiu, és que ja té la víctima indefensa, l'apat en perspectiva és excel:lent. 

I la cuca de llum tranquil:lament, fent-se-li saliva a boca, s'introdueix a 

la pulpa de la llur víctima, mentjwnt-se-la surul1Illent sense deixar-ne mica.. 

Enfront d'aquesta meravella del procediment destructor dels animals, 

es precís reconèixer que la nostra inventiva és migrada al seu costat. 

Per lo tant, com ja han iniciat els yanquis, la. ruta a fer per a destruir 

J 
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els .flagells vivents de l'agricultma, és fomentar l'augment dels animals 
que ens ajuden a servar nóstres collites. I més encara, és necessari evitar 
que per ignorància, per rutina i per falsos prejudicis, ~s facin perdre 
animals insectívors, privant a l'agricultura de poderosos auxiliars. 

Enumerar i ·descriurer tots els animals protectors es tasca molt 

llarga, es feina per anys. 
Si les pl'anes d' AGRICULTUllA em volen acoUir, descriuré e;n un sene 

d'articles els principals protectors de les collites, pro.curant destèrrar 
rutines rublertes d'ignorància i conceptes evidentment errats, que són 
obstacles poderosos al caminar ferm i esplendent de la veritat. 

JOSEP VIDAL MU N:E: 

Martorell, Març, 1922. 

La -filtració dels olis 

E LS olis acabats de fer estan carregats de matèries estranyes que poc 
ataquen a llur naturalesa; i a la seva separació volem dedicar 

aquestes ratlles, .anant per parts; primer parlem de la seva conservació, 
després de la depuració per repòs i, últimament, del seu filtratge, dei
xant de banda la depuració química per ésser molt lluny d'adaptar-se 
anib l'oli d'oliva i ofenr molts inconvenients i resultar les més de les 
vegades perjudicial pels ,olis que es volen tracbar-se. 

El problema interessa a tres parts i de distinta manera: al prop-ietari 
que mòlt les seves olives, al fabricant o nucli de propietaris que molen 
les olives en comú i, fmalment, al magatzemista i exportador, mes en 
els tres casos té dos din t intes maneres d'aplicació, segons es vulgui des
tinar a la venda a l'engròs o es vulgui vendre diÏ-ectament al coo
sumidor. 

Per destinar-lo a. la venda a l'engròs, solament s'ha d'anar a la bona 
consei·vació per repòs, i en aquest cas s'ha de prescindir del tot del fil
tratge, puix els olis filtr1ats perden el seu color natural conveTtint-se 
en llampants o lluents, ço que fa que no siguin adaptables per les 
barreges que s'han de fer per a destinar-lo al consum, puix la barreja entre 
un oli filtrat i un sehse filtrar és molt difícil i igualment ho és ~ractant-se 
de dos olis que siguin filtrats, pu'ix tant en un cas com en l'altre després 
de feta la barreja s'ha de tornar una altra volta a filtrar perdent e~ 

treball que s'havia fet abans de ~a barreja. 
Per a destinar-lo al consum, és d'opinió nostra que s'ha de filtrar, 

puix amb aquesta operació evitem molts dels defectes que prenen els 
olis bons al tancar-los en redpients de llauna i vidre. 

L'oli després de la seva separació de les aigües de vegetació, té 
tendència sempre a despullar-se de les matèries estr.anyes, aau.mulant-se 
aquestes en el fons dels recipients, i produin t-se en elles una fermentació 
que és sempre més nociva com més temps es tardi en separar-la. La de
puració per repòs amb tresbalços, serveix per a sep·arar aquestes matèries 
i la seva separació és perfecta, amb un filtratge fet a consciència. 
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AL-xí abans parlavem de la conservació dels olis, per creure que abans 
de tot lo que hem de procurar és que en cap de les circunstàncies que 

ens puguem trobar, es pugui arribar a fer malbé. 
Després parlarem de la depuració natural i finalment de la depuració 

per medi dels .filtratges, allargant-nos en els punts que creiem interes
sants, tant a lo que tooa al molí com al magatzemista, puix de igual 

manera els pot interessar. 
Conservació.-E.ls recipients per a dipositar els olis han d'ésser de 

materials que no puguin alterar les condicions dels olis. 
Els dipòsits de llauna sols sÓn aconsellables per quan s'ha de 

tenir l 'oli per poc temps; si en ells hi han aixetes de aram o llautó, és 
necessa.ri estanyar-les per a evüar que es faci el verdet. 

Els millors recipients són les tenalles de terr.a vidriada per dins i els 

cups fets de manises, cairons o rajoles vidriades. 
Els dipòsits de ferro, es poden usar, sempre que estiguin estanyats 

per dins i al menys de la part super!oT, o sigui allí on arriba el nivell 

de l'oli. 
Pel trànsport lo millor són els bidons de ferro estanyats iilteriorment; 

també es poden usar els bocois i els bidons sense estanyar, mentre sigui 
per poc temps .. 

S'ha d'evitar l'ús de recipients de ferro galvanitzat, puix donen mal 

gust i color a 1' oli. 
La conservació per ésser en bones condicions, ha de fer-se en reci

pients tancats. Convé així mateix evitar l'ús de cups en els que hi hagi 
humitat, aixi com també no ómplir els cups massa, puix en arribar les 

.calors la seva dilatació és molt crescuda i en tocar a les cu bertes :a voltes 

.arrepleguen en elles gustos estranys que comprometen en gran manera 

la seva qualitat. 
Els locals destinats a la conservació dels olis, han de estar tot lo 

p',oiSs,ible re¡,¡g1uardats del fred i de la calor, procru·ant que la seva tem

peratura sigui el més constant possible. 
En quant ·al grau de calor que han de tenir no hauria d'ésser inferior 

.als 12 graus ni major de 18. 
Com més ple està un recipient millor es conserva l'oli, és dir que 

s'ha de p.rocurar que en tancar un recipient hi quedi lo menys buit pos

sible; els cups amitjanats degut a la gran quantitat d 'aire que en ells 

.s'hi tanca, ofereixen un gran mitjà per a que els olis s'enranciegin i 
també augmenta son grau d'acidesa. 

Demés de tot això, lo que hem de tenir més en compte pll_r una bona 
·conservació, són els tresbalsos; l'oli després de rebre els tresbalsos que 

·en el moli són necessaris .per a despullar-lo s'ha de procurar que no 
s'eternitzi dins del cup, car una prolongada temporada sense tresbalçar-lo 

ra que se vagi despullant i depositant en el fons les matèries estranyes 
que són propenses a una fermentació que pot donar mil gustos dolents 

.als olis. 
Els trafecs deuen fer-se en els olis nwslos, és a dir, en els olis frescos, 

.abans de quinze dies d'estar en el cup ; al cap del mes es fa el segon i 
els altres al, canvi de les estacions i en el seu intermig, és a dir, que el 
tercer trafec ·s'ha de fer a fins de primavera, el quart a mig de l'istiu, el 

.quint, a l'entnaJ.' l'hivern, a mitjant d'aquesta estació, el sisè i així con-

I • 



186 

tinuant, encara que no és aconsellable guardar tant un oli, puix es com
promet en gran manera la seva qualitat. 

En totes les operacion de la conservació Ja perfecta neteja, en la seva 
separació corresponent de baixos, és el vertader secret perquè la seva 
qualitat es conservi lo millor possible. 

LISIN! Al~DREU 

(Continuarà) 

Xorcs cnms rurals 

E LS pagesos de Catalunya si volem passar per homes conscients i de 
veritable cultura tenim de corretgir encara molts vicis i defectes 

que com dolenta ronya portem al nostre damunt i que als ulls verament 
civilitr.ats ens fan passar per semi-selvatges encara. Ens explicarem: 

Tenim un mal respecte a tot lo que vol dir propietat rm:al, i com 
nosaltres; :n.o ho respectem ni ho fem respectar, malament ens ho respec
taran ni faran respectar els altres." 

Veureu vianants, caçadors i els que no ho són', invadir les finques, 
i apoderar-se de fruites, flors, viandes, sense permís ni pagarJho, lo ma
teix que si fos cosa pròpia. 

Es això lícit? o solament no és lícit, sinó que és un robo de horda 
mena sense justificació de cap classe. Després, com si fos u.na rialla 
irònica, una espècie de sarcasme, encal'a. sentireu dir: ¡Els 1Jagesos 

Tai , que s'ho cullen! .. , 
Voleu més vilesa? 
Entre les males revenges, veiem socarrades de boscos, esb;rotades de 

vinyes, có-rretgetes d'arbres fruiters i dels que no ho són, enveTénament 
de gossos i altres animals, em brutament d'aigües, robo de llenyes, etc. 
Tot això són crims que :no castiga prou el còdig penal, i que, junt amb 

els demés :e~.als usos, són una. gran a:rèmora. per a l'agricultura pàtria i 

llur prosperitat positiva. 
Hem sentit diT als pagesos fran.cesos, tractant de nosaltres, que som 

bons conreuadors, més res més, car no ens sabem fér valer els fruits, ni 
fabrio.ar els seus productes d'ells derivats i menys fer-se respectar la pro~ 
pietat per mitjà de l'esperit d'associació mutual rer a la defensa i res-
pecte de tot lo que vol ~ir pagesia- · · 

En part tenen gran raó, si 1110 en totum, i d'això ens 001 hem d'ado
nar i alçar el coure contra nostres males costums, costums que ens em
pobreixen i :¡¡.rruï'nen fent-nos mirar malament tant per propis com per 
estranys que tinguin seny i cultuTa. Es u:n.a vera llàstima! . __ 

El nostre Pirineu és un veritable desert de Sahara i en canvi Pl 

francès està en tots índl'ets poblat de arbrat que li dóna més aigua, més 
boniquesa i, sobretot, més riquesa. 

Nostres muntanyes de l'Estat, en .general, són despoblades, degut a 
les co:n.tínues tales que s'hi fan. Exemple, el nostre Montserrat, tan mo
numental. i formós crucificat per les seguides subhastes que contínua
ment s'hi fan. 
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Avui sols en nostra terra la Mancomunitat és l'única que mira i va 

mirant pel bé de l'art tan formós de la terra, fomentant-lo en lo que bo

nament pot, arreglat a ses forces. 
Més no cal que esperem el braç oficial per a redimir-nos de totes les 

nostres misèTies, defectes i concupicències; és necessari que tots plegats 

hi posem el coU i més en aquest país tan ple d'expedienteigs i desídies, 

que eternitzen els assurn'ptes fent perdre el temps, que és or, tan misera

:Qlement. 
Ja. dh1 la cançó que a Madrid responen: 

- Que si, si; q1.~e ja, ja; 
que bé, bé .. . 

Els defectes que són més crudels, sóii. els que neixen dels nostres 

prop·is vicis de raça i de les nostres ires i revenges xorques que malme

ten nostre cor i bones costurn.s. 
¿Què dirien nostres majors, de feliç recordança, que respectaven i se 

sabien fer respectar en tot lo seu? ... 
. 1o ens excusen els pecats dels altres per garantir ni llegitimar els 

nostres, lo que si ens és exemple a seguir són les seves bones condicions 

i virtuts cíviques. · 
Mirem els països, si no impecablement models, més adelantats en 

aquest ordre material, com Suïssa, Holanda, Alemanya i fin.s el Japó, on 

l'agricultura és protegida, fomentada i respectada per tothom, que té 

un dit de front i que vol el bé de la terra. 
Ensenyem a les noves generacions a ésser homes de profit i a esti

mar i fer estimar tant i més lo propi que :no pas Jo estrany, que sols ens 

ha de servil' d'emulació i d'espill. 
Si tenim sant orgull d'ésser, tindrem vertader patriotisme i amor a 

tot lo nostre i procurarem desterrar tot lo que ens fa mal i ens rebaixa 

als ulls dels altres, i d'aquests imitar només lo que és bo. 
Pagesos, avui més que mai hem d'estimar l'art sant de la terra. 

Un pare estima més a sa filla com més desgraciada la veu. Estimem, 

doncs, de tot COl ' a l'agricultura, mare de totes les fonts de riquesa d'.un· 

rwble gran, savi i digne. 
EMTLI PA~CUAL D'Al\ITGO 

COMENTARIS 
Les exposiCIOns ambulants 

La pensada del Govern italià enviant pel món el vaixell T1·inacria, 

que l'any passat va visitar-nos, amb mostres de la pro<1ucció d'aquell 

país, ha estat imitat pels anglesos, els quan han construït un vapor nome

nat BTitish Indthst1·y que donarà la volta al món durant l'any 1923. 
I àdhu c n'h an pres patró els francesos, fent un tren esposició per a 

recórrer tot el Canadà. 
Aqueix tren apart dels vagons destinats al personal, es composa de 

vuit unitats, cada una de les quals ha estat organitzada baix la direcció 

i'nm tècnic en la indústria, comerç o agricultura de França. 
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El pla a què s'ha subjectat la formació del tren ha estJat aquesta: 

Primer vagó : El pensament francès. 
Segon vagó: E.l domini industrial, comercial i excursionista de 

França. 
Te1·cer: Indústries de la moda. 
Quart : Curtits. 
Quint : Productes q¡uimics. 
Sisè : Electricitat, instruments de precisió, cistelleria, marroqui-

neria, etc. 
Setè : Agricultura i alimentació humana. 
Vuitè : Argenteria, objecte·s d'art, bronzos, rellotges, ganivets, etc. 

Això Itàlia, això Anglatérra, aixà Franga. Alemanya, més a la 

quieta, ho fa d'altra manera: envia els seus productes· industrials a tots 

els àmbits del món, lluitant' amb els indígenes. 
I Espany¡a? Sí, Espanya va gastant el que té i el que no té al Marroc. 

I tanta falta com ens fa la gent jove que hi ha allí! 

Les exportacions de patata primerenca -.. 
La Di1·ecció general de Duanes ba publicat les següents dades l'efe-

rents a l'exportació de patata primerenca: 

19HY 215,904 q·uintars mètrics , 
' 

1911 350,030 )) )) 

1912 467,499 )) )) 

1913 699,576 )) )) 

1914 474,112 )) )) 

1915 571,897 )) )) 

1916 532,537 )) )) 

1917 245,030 )) )) 

1918 98,723 )) )) 
/ 

1919 74,851 )) )) 

En canvi no diu res de l'exportació en els dos ~anys següents: les 

traves duaneres ban privat aqueix negoci d'exportació, i els nostres horto
lans no volen estar amb les angoixes. de si es concedirà a temps o no el 
dret d'exportar, i per tant, dediq.uen la terra a altres cultius. 

El pare dels diputats agraris 

Diu un periòdic de la meseta, cru e els dip.utats soi disant agraris estan 
en una actitut irreductible en ço que f•a. referència als aranzels. I s'afa

nyen a dir que la seva actitud ccno ha sido ni es una maniobra política». 
Diuen el que els convé. Si, com és cert, alguns diaris ban presentat 

com a Pare dels interessos agraris al Comte de Romanones, val a parlar 
clar, perquè interessos agraris a Castella, vol dir interessos bladers, i 

als diputats castellans el que en primer lloc els interessa són els seus 

negocis, i· en segon lloc el partidisme. 
ceLa defensa de los intereses que represent:amos ... n Tenen bon cuida

do- de no parlar d'agricultura, perquè no r:;e'n diuen mai representants, 
perquè ells representen uns interessos materials, la qüestió dels blats, i 

uns altres, diguem-ne morals, la politiqueria, l'enrobustiment de la perso
nalitat del seu Pare. 
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I acaba dient 'el periòdic que ens dóna peu per a aquest comentari: 
cc El señor Bergamín, desde el mom en to mismo .en que fué designada para 
la cartera de Hacienda, se preocupa ser~amente de este asunto, y busc·a 
una fórmula para conjurar el confl.icto.n 
, No té res d'estrany. Un enemic com el comte d~ Romanones és 

temible, sobretot si es lleva d.e mal humor i vol fer caure un govern, en 
la qual cosa és mestre el polític Sr. Romanones. 

Per dotze cirerres 

Un di<ari francès porta una notícia que han de conèixer els nostres 
fruiticultors. 

A París s'han pagat, el dia 17 de març, 150 francs per 12 cireres 
primerenques. Se les disputaven tres comerciants de primícies : un les 
volia per oferir-~es al president de la República, un altre per regalar-les 
a una bailarina russa que ara fa furor a París,i el tercet, que fóu qui les 
adquirí a l'últim, les volia senzillament per exposar-les a l'aparado-r de 
la seva botiga com a reclam pei' aturar 1a gent. 

/ 

La darrera collita de remolatxa i .la producció sucrera espanyola 

La producció _çl.e sucre de remolatxa en la darrera campanya pre
senta un !au¡llllent 

1 
amb referència a les anteriors, tota vegada que ha 

sigut 26 vegades més gran que la de l'a¡ny antecedent, i un 87 per 100 
major que la de 1912-1913, la qual es pot pendre com a terme mig de la 
producció des de que a Espanya s'implantà el conreu de -la remolatxa. 

Han entrat a les fàbriques 1,816.414 tones de :remolatxa produint-se 
115.535 tones . de sucre. Durant la darrera campanya s,.han inaugurat 
les fàbriques sucreres d 'Alfaro i Calahorra, essent amb aquestes 34: les 
fàbriques que es dediquèn a la transformació" de la remolatxa. 

En la producció de sucre de canya es nota un reacció favorable, puix 
han reemprès ·el treball algunes fàbriCflles que eqtaven parades. La dar
rera producció és de 10,000 tones de sucre de canya. 

Durant l'any s:han importat unes 60,000 tones de sucre, i com que 
el consum anual de sucx·e a Rspanya es calcula erL150,000 tones, són dades 
molt a -t~nir en compte respecte al preu del sucre. 

Aforística cereal l horto·lana d'abril 

L'any passat en un com..enta;r·i intitulat L'abril, el de les aigües mil, 

donàvem els aforismes metem·ològics d'aquest mes; però en queden d'al
tres encara relacionats amb la collita dels cereals i hortalices. 

Si el temps és f.avorable als sembrats, A l 'abril en un dia en fan rnU, i 
referint-se singularment als blats, A l' ab1'il, el paTe no espe1·a al fill, 

perquè, naturalment, les espigues aparegudes durant aquest mes, gra
nen sens esperar les filloles que naixeran més tard. 

Si bé que l'~bril i el maig es complementen: Abü i maig acompassats, 

cMnponen tots els sentbTats, i això mateilf inclica aquest altre aforisme: . 
A l'abTil el blatzJU,ja fil a fil, al maig 11uja com un faig, això és, a l'abrH 
es desenrotlla, al maig cobra vigoria; per això s'haurà dit sens dubte 
quel' abTil i el rn;p,ig, tenen la clau de l'any. 

Si és bo pentinar el blat o la terra on vegeta, o lo que se'n diu 
·birbar-lo, treure-li les males herbes, no deu fer-se durant aquest mes. 

/ 
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A l' ab1·il, 11uo li toquis la rail, perquè ens ensenya l' exp·eriència, En. abril, 
cacla b1·ossa en cria m.il, o dit de la manera com altres ho diuen: Pe1· cada 
calcicla q·ue es trenca a l'ab1·il, clesprés n 'hi ha m.il. 

Els hortolaJ?.s que fan les seves plantacions de ce):¡a durant aquest 
mes, poden fer-ho sense miraments i sense temença. Al mes següent 
ja no seria el mateix: A l'abril, fes la ceba com. ttln fil, al maig, fes-la com 

u~ faig . 
Salvant sempre les condicions climatològiques, escoltem els que ens 

dóna l'aforística referent als pèsols: Si vo ls m.en.far sopes a l'istiu, semb1·a 
pèsols al m.es cl'ab1·il, i s'entén aquí el menjar sopes amb pèsols tirabecs 
damunt, però és igual si es tracta dels de desgranar : Si vols menjar pèsols 
al segar, al 11M s el' abril los has cle sem.b1·m·. 

Si bé que tot serà que hi hagi oli, perque encara CJ!Ue digui el edagi : 
Flor en l ' abril, oli al cet1·ill, crui en fa cas de la flor primerenca dels 
olivers! 

Com es rega a Catalunya 

Heus aquí com es reparteixen les 300,000 hectàrees que, segons en 
Sardà, es reguen a Catalunya.: 

Rec directe dels rius i de pous . 
Ganal d'Urgell . 
Canal de .Manresa (Llobregat) . 
Canal de l' esquerr a (Llobregat) . 
Canal de )a dreta. (Llobregat) 
Canal de la dreta de l'Ebre 
Canal de l 'esquerra de l'Ebre 
Canal d'Aragó i Cata)unya 

Total 

200,000 hectàrees 
60,000 )) 
1,200 )) 
3,230 )) 
1,212 )) 
7,500 )) 

12,000 )) 
15,000 )) 

300,Ü2 hectàries 

El Canal d'Aragó i Catalunya rega. unes 100,000 hcetàrees, però a 
Catalunya en corresponen solament 15,000. 

Totes les masses fan mal 

Es sabut el rigorisme amb qu è ve portant-se la prohibi ció de beure 
vi i altres begudes alcohòliques als Estats Units. Aqueixa mida de go
vern, els moralistes i pseudo higiènics d'allí pretenen que és la salvació 
de la raça, i que d'adoptar-se l'aigua comi a única beguda, la humanitat 
es veuria lliUre de misèries corpor als i espiritu als. 

Però ... veus aq¡uí que no ~a gaire temps que a la ciutat de Rubla, al 
Colorada, s'hi va desenrotllar una epidèmia. La mortandat fou terrible, 
fins qu e un metge va decretar qru.e les infusions guanya:r:ien en eficàcia 
.afegint-hi rom, i altres reconfortants. I els resultats h!an estat mara
vellosos, i conta «Chicago Tribuna» que, permès al Colorada l'ús d'a
questes begudes alcoh òliq;ues medicinals, lluny de fu gir-ne la gent com de 
país apestat, hi van en ttens especíals per a gau dir del tractament, sen se 
por al contagi. 

Què diran ara els moralistes abstemis? 
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INFORMACIÓ VINÍCOLA 

Segueix accentúant-se la nota d'animació i han sovintejat quelcom 
més les transaccions, bé que el valor del vi no experimenti encara els 
efectes del moviment amb una franca propensió a majors i més raonables 
preus. 

Més sembla que els ajustos ja no es fan amb la meticulositat que 
solien, i en mostrar-se el vi sa i amb bona color, comenèen a trasbal
sar-se hectòlitres vers els magatzems ahir desganats. 

Un fet ressurt al veure que els vins d'altres regions, malgrat p·reus 
raonables en el punt d'orígen - s'han registrat vins clars a 1'65 pessetes 
grau hectòlitre- ja no dificulten, com solien, les vendes del vi de la 
terra. Potser trobaríem que raugment que els transports representep, 
són prou causa de la elirnínació de concurrència. De totes maneres, i 
fins i a tant que les sortides no siguin més manifestes, no vindrà a no
tar-se uuoa situació de preu wnvenient. 

Els vinyaters, alarmats per les darreres fredorades de la quinzena, 
han temut, amb fonament, per la brotada prematura dels negres que la 
bonança d'entrant març empentà i són rebecs a desfet-se del vi sense una 
mitjana garantia de veure sobre bona marxa la futura collita. 

TaTDbé depèn del curs lentíssim de les negociacions amb França que 
l'activitat no sigui més notada, però en aqueix pun.t, valen la pena les 
lectures çle premsa de la nació veïna i el xoc remarcable entre comer
ciants i productors. Paden uns de què am som a téme1· (sic) la suspe'llr 

sió de les ca¡ruverses, ara deixant entr~veuTe que pTopenclim a qualques 

transaccions, com, peT exemple, 111-e1tar a 2 el coeftcient dels drets dua

neTsn. 
Retreuen altres el punt d'intramsigència dels vignerons ·i ~1 fet de

m.ostl;a.t de q;u.è França reclama els vins espanyols en les anyades de 
curta colÚta. I si, a aquest propòsit recordem les veus vinyateres que 
passat octubre declaraven el mal any com quantitat, ja és de veure 
que l'augment ve a afavorir-nos. 

La veu oficial dels viticultors pren peu de la caiguda del Govern 
i\!faura-Cambó, per 1a esperar de son successor Sànchez Guerra una norma 
menys ultTa pr·oteccionisla. I «La C. G. V.» encarant-se amb la premsa 
parisina, l•a inculpa de parcial i d'enemiga dels viticultors. El resum 
equival a mostrar-nos que ja el plet resta entre els veïns i l'interès ge

neral serà tan sols el qui. falli i sentencií. Però ... sense il:lusions, oreiem 
que si els vinyaters francesos deuran sacrificar cruelcom de la seva opi
nió incómmovible, també els vinyaters de casa ens pertocarà alguna tran
sacció. Ho deiem en passades cròniques i no pensem que els acontei
xements ens g.uardin en aqueb< punt cap sorpresa. 

El President de la Cambra Agrícola de Madrid, en un imparcial 
estudi aranze:tari, retreu els danys directes i indirectes de l'actual es
tructura aranzelària, per a anibar a la justa conclusió de què si l'in
dustrialisme ha obtingut des de 1914 una majoració del 200 per 100, i això 
en manufactures que l'agricultor necessàriament ha de comprar, el cul
tivador de terres haurà de veure's en l'abim si els productes del seu con-

I 
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reu no troben uns preus compensadors o sisquera amb analogia als es

forços que se li demànen. Tota administració queda perto"rbada qúan 
els gastos no es corresponen amb els ingressos i la fallida és tan fatal 
com inevitable. ......_ 

I de què això està ocorreguent, n'és prova l'estol de pagesos valen

cians, alicantin i mm·cian condemnat a veure podrir-se els fruits sense 

mercat interior ni esperances d'exportació. 
La nostra terra vinyatem, doblement pobre per la exClusivitat del 

cultiu, està abocada a majors desastres sense trigar gaire si el bon seny 
no ho adoba. 

PERE J. LLORT 

INFORMACIO OLEÍCOLA 
L'any passat, teníem més tela per a escrhu·e una informació i no 

obstant i això, hi havia alguna quinzena en la qual era diflcil de fer-la, 
però existia sempre el recm·s de narlar de si concedirien o no la eJ..:por
tació, i quan l'havien donada, de comentar que estaven a punt de tan

car-la i així es podia fer una mica llarga; però ara quasi no pots dir res 
d'exportació, puix malgrat ésser completament lliure, no s'exporta. ni 

una gota i del mercat tampoc en p,ots parlar perquè hi ha; una calma que 
fa por. Però no pots deixar d'esc1iuTe la informadó, car en . cas con
trari, ja tens una carta urgent o un telefonema, en què el Director te 

la reclama i hi han vegades en cJU,è et trobes en un compromís, però res, 
s'ha de fer, i així em poso a escriure la d'aquesta quinzena. 

Parats del tot; no es fa cap compra, i qui vol vendre ha de sufrir un 
veritable calv-ari. puix quan un comerciant promet, ho fa .procurrunt sal

var-se, és dir, prometent un preu baix, tam que el fabricant que ven, diu 
en el seu argot «aquest em vol escanyar". I no és que el comprador ho 

faci amb aquesta tràgica intenció, sinó que es ve.11 obligat a pagar poc, 
perquè tampoc ell té on collocar l'oli i vol comprar a-Pon pTeu per veure 
si ell pot vendre oferint més bm·at. 

La situació del mercat és un símptoma d'una propera baixa, encara 

que no molt 1Jronunciada, si el tenedor d'oli no es tir.a a vendre de cop•. 
Si això n~ passa, els preus, encm·a que baixín un xic s'aniran sostenint" 
:¡¡,1 menys esperant q;ue la Tapa. sigui ja oliva. 

E.'s diu que les pluges d'aquests últims dies han sigut generalment 

beneficioses per a les nostres contrades olivícç¡les, per la qual cosa es 
pronostica una bona florida als olivers, i si aquesta ve aviat, és· senyal 

quasi segura que tindrem bones collites; ben clar ho diuen aquests tres 

adagis. 
Si floreix a l'abrir ves-hi amb el barril. 
Si floreix al maig ves-hi per assaig. 
Si floreix pel j.uny ves-hi amb el puny. . 
Com la saó de les oliverades és bona, a judicar per aquesta podem 

suposar que floriran a l'abril i fent cas a l'adagi es pot dir que serà un 
any abundant ; així sigui. 
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lVIe.s a !'.Urgell es tardarà a veure una bona collita, car els freds han 
fet molt de maL Però els ru·bres bons potser donaran més de ço que els 
pagesos -es Cl¡'euen, car estan ben preparats i la collita passada havent 

estat primerenca, la saba ba pogut tl'eballar tal com calia, i ·si el temps 
els acompanya no es sentiran tant els efectes de les glaçades. 

A Tunèsia es diu. que la propera collita no serà molt abundant; la 
passada, no obstant i ésser molt quantiosa, no va donar molt oli, puix 

com l'oliva anava molt barata, els moros no van volguer-la vendre i la 
van ernpicar, es dir, la van collir madru·a, i la guarden amb sal en grans 

dipòsits per a vendre-la després com a comestible; l'oliva així conser
vada té gran acceptació entre la gent d'Africa, i se'n fa una gran expor

tació en aquell continent i a les Amèriques ' on l'exporten en barrils i 
.bocois. Es calcula que enguany s'ban salat més de deu milions d'hectò

litres d'olives. Aquesta circumstància afavoreix enormement als .nostl'es 
olis, puix fa que els olis d'aquella procedència en els mercats italians i 

francesos hagin pujat bastant de preu, fent que també es pugin les 
ofertes que fan àls nostres. Per aquesta raó la diferència, que abans 

era de més de cinCfU'anta francs per cent quilos, avui és sols d'una vin
tena de francs, per lo que de poc s'igualaran els preus i podrem exportar 

amb més o menys facilitat. 
PoqÚes operacions s'han fet en els dies passat1:1; en classes bones 

no s'ha fet ¡·es; en les mitjanes s'ha fet alguna éosa, però que no es pot 

pendre com a norma, puix han sigut preus circum tancials. Per ço es 

poden pendee les cotitzacions de la vassada informació. 

LISI:\1 ANDREU ______ _,"""',_..,.._.,__._. __ .,_ __ ._._,_, _____ _ 
NOriCIARI 

El nost1'e as idu coliaborador, En Pere J. Llort, ha estat nomenat po
nent d'un dels temes que e discutiran en la propera As emblea de Ja 

U. v: C. a Tarragona.; tractarà! de la llei seca. 

-El Si'Tldicat Agrícola i Caixa Rural de Constantí, ha publicat el 

b:alanç de 1921, a.mh ru1 benefici de 6,408'30 p.esesetes, degut a la bona 

admi;nistració de la seva Junta. 
Té acordat establir una Biblioteca per a ús dels socis a llur estatge 

sociaL 

-Els goven1s d'Espanya i Non~ega han fet un canvi de notes regu
lant les reclamacions comercials, a l'objecte de prevenir els efectes que 
es derivaven de la terminació del modus vivendi en 31 del mes de març. 

- La Confede?·ació Unió de Vinyaters de Catalunya, davant l'anunci 
de què el ministre d'Hisenda es disposava a modificar l'aranzel, ha 
·demanat s'atenguin les reclamacions fetes durant el període informatiu, 
entre altres, atorgant als Sindicats' agrícoles acollits a la llei de 1906, 
iguals facilitats que a les colònies agrícoles, en la introducció de maqui
nària, evitant avençar l'import dels drets i el llarg espedienteig. 
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• I 
-Davant cle la crisi que està passant La indúst?·ia fo'restal caTbo.n-ífe?'a, 

l'Institut A. C. de Sant Isidre convocà a una reunió als representants 
en Corts dels districtes forestals de Catahmya, per tal de sol:licitar el seu 
apoi a les· peticions formulades al ministre d'Hisenda. 

Estigueren presents a l' ~acte Ò s'hi adheriren q¡uasi tots" els parlamen
taris catalans, els quals, juntament amb els significats propietaris fores
tals de la regió, traçaren el pla a seguir per a lograr els fins que es 
persegueix en. 

- El Sindicat AgTícola de Bellpuig , que des de sa constitució havial 
funcionat de manera simplista, introdueix en els seus estatuts les sec
cions de Molí d'oli cooperatiu i' el de compra d 'adobs en comú. 

- El Cornsell PTovincial ile Foment ha practicat experiències de poda 
d'olivera en els pobles de Tiana, Santa Eulària de Ronsana, Caldes de 
Montbuy, Castellar del Vallès, Molins de Rey, Sant Clement del Llobregat, 
Sant Andreu de la Barca i Pobla de Claramunt. 

- S'han pTesentat (])l Ministe1·i de Foment els documents dels no'US 
Sindicats Agrícoles de Banyoles i Bnrges Blanques d'Urgell. 

-La fiTa de Sala1'S, una de les més importants de l'alta muntanya 
lleidatana i reguladora del bestiar mulatar, s'ha vist enguany molt con
correguda, abundant-hi les transaccions, que s'han fet a preus sostinguts 
contra tot el que venia succeint. Ha cridat l'atenció l'extraordinària · 
afluència de compradors valencians. 

-L'I. A. C. cle Sarnt Isid1·e o•bTe ttn ccJ-ncun ení1·e. els m·tistes, per a 
premiar el millor dibuix projecte per ·a un diplòma dels que atorga amb 
motiu de la «Fundació Déu». 

-'L'Ajuntarnent de Gi1·ona ha concedit' premis per ' valor· de 3,000 
pessetes, 'Pen al concurs de bestiar que es celebrarà en dita, ciutat amb 
moti'l?- de les pròxims fires. 

-La Camb?'a Ag1·íwLa .Oficial del Pla de Bages, en virtut de ~es elec
cions darrerament celebrades, ha quedat constituï'da en aquesta fo•rma: 
President, D. Joa.'q'llim de Marimon Puig; Vice-president, D. Joan Far
reras Permanyer; Tresorer, D. Josep Alsina Coll; Secretari, D. Joan 
Oarné Comaposada; Vice-secretari, D. Josep Vives Parcerisa; Vocals; 
D. Jo·an Martí E'ster, D. Josep Besnra Martí, D. Josep Sala Roqueta, 
D. Elu.dar:d Puig Casajo•ana, D. Esteve Brunet, D-. Ignasi Alabem i don 
Ignasi Altimiras. 

-Les rnine3 po·tàssiqt~es de Sú1·ia, S. A. han posat a la venda els pro
ductes, que extreuen ja en gran. quantitat. 

Els preus sembla que són: Potassa tipus 12 i mig per 100, a 60 ptes. 
la tona com,prant-la a la, mina; 65 pessetes po·sad:a sobre vagó a Calll).s; 
67'50 pessetes sobrE\ vagó a l'Empalme, i 70 pessetes també sobre vagó 
a l'estació del F. C. del Nord a Manresa . . 

- Và1·ies entitats agTícoles, han demanat al Ministeri de Fome,nt que 
es consignin en els pressupostos de l'Estat, els crèdits necessaris per a 
subvenir els ¡auxilis tècnics concedits els Cellers Cooperatius, per R. D. 
de 7 .de juliol de l'any passat. 
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EJ. Cap d'Acció Social Agrària, Sr. Rendé, ha fet una visita a Manresa 
per ·a deixar constituïda i posar• en marxa la Federació Agrícola del Pla 
de Bages, redactant i tramitant el conesponent expedient de la mateixa; 
ha •arranjat la comptabilitat del Sindicat Agrícola. «Coopera.tiva, Agrícola 
de Producoió de iVJ!anresan, per a ésser presentada al Govern Civil i Dele
gació. d 'Hisenda; ha atès una comissió del Sindicat Agrícola ' i Caixa 
Ru.ral de Bellpu.ig, per a redactar les modificacions a introduir en son 
Reglament; ultra això, n 'ha rebudes i donat compliment a altres dels 
pobles de Sampedor, runes, Dàs, Pu.igcerdà, Santa Agnès de Malenyanes, 
Ru.bi i Arbeca. · 

-El Servei d'Arbres Fruiters està continuant la campanya de poda 
dels olivers en les comarcrues de les Garrigues i part baixa de la Pro
vincia de Tarragona. 

- La Secció de Viticultu.ra i Enologia ha ultimat el& estudis per a 
· l'emplaçament del Celler Cooperati,u que projecta fer el Sindicat Agrícola 

de Callús, el quai va sollicitar l'auxili tècnic a la Mancomunitat de Ca
talu.nya. 

També han respo~t consultes que sobre vins li han estat fetes pels 
cellers cooperati-us de Rubí, Terrassa i Ripollet; ha enllestit la memòria 
sobre les experiències fetes l'any passat en el Camp Experimental de 
Cabrianes, i ha visitat el que h i ha establert a Esparraguera, per a elegir 
unes parcelles on es faran experiències sobre la poda en verd. 

- La Secció de Terra campa ha visitat el camp- experimental de Vila
nova de Meyà; ha donat per acabada la campanya del rasclat dels alfhlsos 
de varis pobles d'Urgell; ha respost consultes sobre malalties de les 
faveres, i ext irpació de males herbes, i està preparant la sembra de sulla 
en. alg:uns punts de la provincia de Lleyda. 

-Ha estat concedit l'auxili tècnic per a la construcció d'un celler coo
peratiu, al Sindicat Agrícola de Santpedor. 

- Rl Consell Permanent de la Mancomunitat ha concedit un camp de 
demostració de vinya, al Sindicat Agrícola Social de Guiamets. 

~El Director dels Serveis Tècnics d'Agricultura, D. Jaume Raventós, 
h a donat ,u;na conferència al Sindicat Agrícola de Bellvís, preparatòria 
del curset de divulgació que els hà estat concedit per la Mancomunitat, 
el programa del qual donarem en el vinent número. · 

-L'Escola uperior d'Agricultura està ultimant la publicació de les 
.obres de te:xct que servil'an de base a l'ensenyament agrícola postal, 
proposant-se implantar-lo tot eguit. 

-Els Serveis Tècrucs d'Agricultura tenen en premsa, per a sortir 
immediatament, les següents publicacions divulgadores: CCYnu es poda 

l' olive1·a; El corc de les pomes ·i de les p1-unes ~ Les cuques filos es; La 

71lantació dels arbres, deguts tots a la ploma de nostre Director D. August 
Matons. 

-S'està montant el Laboratori de Patalogia vegetal, el qual fun
cionarà b'aix la direcció de D. Claudi Sala i Pons. 
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CONSULTORI Bn aquesta secció es respondrà gra
tuliament i per torrí rigurós, a totes 
les consultes que facin els llegidors 

J. LL. R. ALFORJA.-Hem passat la seva demanda a l'Escola d'A&l·i

cultura. Suposo que haurà rebut el follet que demana. 

E. r R. BARCELONA.-Sobre el tabac podem indicar-li les següents obres: 

E. Gómez Flo'res . El tabaco. Madrid, 1889. 
M. Sontos. J. I. Campoy. Iociones generales del tabaco. Santan

der, 1871. 
J. M. Priego. Cultivo del tabaco. Madrid, 1899. 
Rallo y Campuzomo. Cultivo y beneficio del tabaco en la Península. 

Madrid, 1899. 
M . Rodriguez Navas . El tabaco. Madrid, 1905. 
R. Vàzquez Alvanz. El cultivo del tabaco. Madrid, 1921. 

J. P . BELLMUNT. Per correu rebrà el ·número 5 d'AGRICULTURA que 

diu no haver rebut. Allí, efectivament, trobal·à la contesta a les seves 

consultes. T. T. 

J. F. P. POBLA DE GRANADELLA.-Moltes mercès per la seva carta tan 

encoratjadora.-A. M. 

C. G. CIUTAT.-Procurarem enterar-nos li contestarem ap.enes. sa- ' 

brem qualque cosa. 

J. S. FIGT.JEROLA.-Contra el diabló de ravellaner pot usar sense por i 

amb seguretat d'èxit, la fórmula següent: · 

Arseniat de sosa amb el 58-60 per 100 de riquesa en anhídrid 

arsènic . . . 200 grams 

Calç. .. . . . . . . . . . 1 quilo 

Aigua . . . . . . 100 litres · 

Ha d'arruixar dos cops els arbres: el primer en la segona quinzena 

de maig i el segon ·en la primera quinzena de juny. 
2) Si l'oruga a la qual es refereix és la. que menja fulles, la mateixa 

fórmula li servirà: per això caldrà :arruixar els arbres apenes comenci 

a veure els prime1·s atacs de l'insecte. Per assegurar encara més l 'èxit, 

el millor és repetir el tractament al cap de v.uif( o deu dies. 

3) Si el vi està picat solament, es pot millorar tirant-hi per càrrega 

400 grams de tartrat neutre de potassa, tra.sbalçant-lo a botes molt enso

frades clarificant-lo amb cola i després tornant-lo a tresbalçar a botes 

ensofrades. Al cap de vuit o deu dies convé repetir la classificació i el 

tresbalç. Com veu el tractament és car i complicat i ço que és pitjor no. 

el cura completament. El millorr és évitar que vingui 1a malaltia amb. 

unru bona vinificació. Si el vi és decididament agre no té remei. 

4) Potser l'altre vi que indica li convindria convertil'-lo en: vi 

ranci.-C. A. M. 

, 
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' s o F .R E. F~ERR-:Ò~L T - I I 
Grans refineries a Tarragona de la 

Union Sulphur Co" s. A. E. 
Representants de la UNION SULPHUR Co., 
de Nova York i de les RAFFINERJES INTER
NATIONALES DE SOUFRE, de Marsella. 

PRODUCTES GARANTITS 
99 per 100 de puresa per els més importants 

LABORATORIS D'AGRICULTURA 

ADOB 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Noves aplicacions del 

SOFRE VERGE 
99 per 100 de puresa com a 

FERTILITZANT 

INFORMES TÈCNICS: Secció agronòmica de la e Union Sulphur 

. Company, S. A. E.», Conde de Romanones, 5 i 5. - MADRID. 

PREUS: Apartat 10.- TARRAGONA i oficines lYIADRID, Velaz.
quez, 64, des del 1.r de gener 1921 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllltt: 

.................................................................................................... 
~ Ha sortit el D'ACÍ D' ALLA del mes de març ~ . . . . 
: LITERATURA : ACTUALITAT~ : MODES DEPORTS : . . .................................................................................................... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
• • 
I EDITORIAL CATALANA., S. A. I 
• • 
• llllllllliiiiUHIHIIIIIIIIIHilHIIIIÚIIIHIItulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll • 

=
= ¡ ~ ,I .=. LLIBRES DE TOTA SECCIÓ D'IMPREMTA PUBLICACIONS I 

MENA:MOSTRA- DE TOTA MENA 

• RIS :CARTES Mallorca entre257-259 DE REVISTES • 

: TARGES :TALO- ¡ I ESPECIALITAT = 
• NARIS : FACTU- Telèfon 58 G ENLESEDJCIONS • 

: RES:ESTATS BARCELONA CATALANES : 

• • • • 
················~································· 

CONSTRUCCIONS AGR.ARIES 
OFICINA TÈCNICA 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lll 

Projeqes: Pressupostos: Avant

projectes : Avant-pressupostos 

Consultes : Estudis preliminars 

Director: Cèssar Martinell 
ARQUITECTE 

BARCELONA 
Rambi~C=a~n~, ~7, 2,

0

" I 
Arrabal Castell, 47 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



EL NITRAT DE SOSA-A XILE 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Per a consultes dirigiu-vos al Comité 
del Nitrat de Sosa de Xile 

D. JOAN GAVILAN 
Almirante, 19, principal 

MADRID 

/ 

El preu de cost dels pro
ductes agrícoles està en rela
ció directa amb la intimitat 
del cultiu. 

¿Voleu abaratir el cost d~ 
vostres collites? Adobeu amb 
abundància i sapigueu esco
llir els millors adobs. Et Nitrat 
de Sosa de Xile ès et fertilit
zant que dóna a les plantes 
el nitrogen tal com el conté, 
absorvint-lo de seguida. 

Recordeu que ara és l'hora 
d'emplear-lo per a donar vigor 
a les naixentes plantes o als 
nous brots. No hi ha vegetal 
que no el necessiti i tots l'a
graeixen amb abundosa collita 

La S. A. Elèctrica i Electroquímica de Caffaro 
(12.000,000 DE CAPITAL) PREPARA: 

la POLS· CAFF ARO. a base d'oxiclorur de coure, 
per a combatre el mi/diu. Substitueix amb èxit al sulfat 
de coure i s'emplea com ell, però sense necessitat de calç. 
Es més econòmica, més adhesiva, més fàcil de preparar 

la RAMEINA CArFARO pels tractaments en 
sec contra el mildiu i Ja maiura. 

rARSENIAT DE PLOM CAFFARO 
per a destruir tots els insectes que mengen les parts 
verdes de les plantes. L'únic que no crema. 

REPRESENTANT GENERAL : 

Dr. JOSEP NOBJLI : Aragó, 224, principal Telèfon 5186 A. 

BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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' ' t BESTIAR t 
·~ O riginal Fríson {. 
¿ ¿ 
J. D egut a la seguia persistent, l 
f el preu del bestiar s ' ha , I 
•;• rebaixat a Holanda. Procuri 's •;• 
1 vostè el s e u bestiar directa- 1 .. ~. ..~. 
f ment , comprant-lo als corta- f 
•!• lers. · Enviï vostè les seves co- ~+ 
1 mandes o consultes a la 1 

¿ ¿ 
I «COOP, Vee-Afzetver» I .. ~. .. .• f aAKKRUM. (Holanda) f 
¿ ¿ 
f Dirigir la Correspondència a: f 
¿ ¿ 
' F. G. DOKTER 1 
¿ ¿ 
I 

a AKKRU1Vl (Holanda) f 

tt .. ~. 
I Preguem es prengui nota de f 

0 n o enviar les comandes o con- .. ~. 
f sultes a .Mr. Zuuriber , men- f 

.. ~. cianat en el llibre de reclam .. ~. 
I repartit durant la «Setmana I 
~t tt ... f Holandesa» a Madrid, per ha- f 
.. ~. ver estat interrompudes totes .. ~. 
f les relacions amb dit senyor. f 
¿ ¿ 
' J ' A ¿ •: ..... : ... .-: ......... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ....... : ..... : .... ;~ 

En d irlgl~-vos a res rases anunciadora&, titeu A'GRI.CUL TURA 
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HHJOltS, HUUS, JOJXOS 
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 

MA 0 U IN ES, 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 Ja SECCIÓ A de la casa -

VDA. ~- F. VILLAL TA, s. EN c. 

• •• • 

= BARCELONA -
- Oficines . Apartat correus, n. 0 65 
_ Nou Sant Francísco, 28 Telèfon 568 A § 

ffiun 111111111 111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111 11111111111~ 

••• 
MOTORS I BOMBES 

GARDNER 
JNSTAL·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 l MAÑÉ) 

TRAFA.LGAR, 11 BARCELONA 

••• 

• • • 

Editorial Catalana, 'S. A. -Secció d'lwpremta. -Mallorca , entre 257 i 259. -BARCELONA 


