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:ViniCultOr sl. 
Per a v.erema empleu un bon material vinícola 

que us sigui satisfactori 

Premses i espremedores 

M A R M ,O N I E R· 
' PremS.es a Fòtula model americà :: Premses 

Hidràuliques espremedores senzilles; separa
dores ,J eagotadore~ 

.. 

¡ ( 

Premses~ contínues 
'' M A_, B· ·I .L L ,, E '' 

.. 
Materf~l . per-. a· v~rem.a ~ ~.aquinària Viti
vinícola 

1 
: Productes etro_lògiès : Ap'arells'· per 

' a l'anàlisi >dels · vi:ns 
.• 

' .... . ' \ 
I 

- I ' ' 

-l /' 

VIÇE~~ VILA. ... ~CLOSA 
(S U e· ces S OR D,B KEG E'LS VILA) 

, 'Pass.e.hl .de . ~r.\cia ,. 'IS·~ '· 
"' Direc:dó te~qrMlc:a • . ·KEGE'VIL I\. " , . 

Telèfon l .ll.S G. I \' 

I BARCELONA 
•\ ' I 

\ l ~' 
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Els Adobs .I • quzmzcs de la casa 

Quintana 32 'Corres 
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Enriqueixen a l' agriéultor 

Així ho certifiquen tots 

els que els han empleat 

Ous desinfectants per 

a gallines i coloms 
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Carrer de Barcelona, 4 .. . . 
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PIJlVfRITZADOR "LE RllTIONNfL" 
Per aire comprimit: Alta pressió con1ínua : La compressió 
de l 'al resols es verifica una vegada al dia : El més eficaç per 
al tractament dels arbres :: Adquirit pels !Serveis Tècnics 
d'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya : Blanqueja 
i pinta 100 metres quadrats en lO minuts : Adoptat per més 

de 200 pintors de Barcelona 

La Xeringa 
"llViGola" 
Per à trac ta
ments del bes
tiar ,aus i jardins 

REPRESENTANTS: 

Henins!, Turpini i c:.a 
t:onseu de teDI, 239 • BARtllLON,.. ................................................................ 

Alc__UA a qualsevulla alçada i en el caudal 
~ que es desitgi, pot obtenir-se 

còmoda, fàcil i econòmicament, adoptant una 

BO HBA 
LH única que no necessita engrassament :: la venen 
* * * * tots els bons electricistes de Catalunya * * * * 

JAUME CUIXART 
CONSTRUCTOR 

Oficlnea a Barcelona: Gran Via Laietana, .zt, pral. 
Sagnnto, núm. 1.20 :: Telèfon B 140 :: Badalona ................................................................................................... 
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·AL THEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

per a tota mena de bestiar 
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Rendeix la major utilitat 

en l'engreix i la producció 

de la llet 

B~scules 
• ca1xes per a, 
c~bals 

~~[.Ç;~W(l?)~~ 
PArlament, 9 

~~~($~~®®~ 
' ,---·---·---------· •••••••••••• 

Camps Elisis de Lle.yda 
Especialitats que recomanen a 
aquesta antiga i acreditada casa: 

Arbres Fruiters 
en grans quantitats , de les es
pècies i varietats més superiors 
que en Europa es cultiven 

Ceps Americans 
Empelts , barbats, estaques , in
jectables i plantacions : Cereals 
de gran producció, llavors alfals, 
!rèbol, remolatxes, naps , etc. 

S'enviara¿ gratis els catàlegs de les di
ferents seccions que es dedica aquesta 
casa als que 

Gr.an Centre de Pro- i= 
duccions Agrícoles j 

~ndal per D. Francesc 
Vi_dal i Codina en 1864 
Dirigi t per D. Sih i Vidal Pérez 

Proveïdo r de i' Associació 
d'Agricultors d'Esp anya 

ho l;lol·lictin Direcció telegràfica: Vidal-Camps Elisrs-Lieyda-Telèf. 28 
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HftJOlf8, JfUlf~. lO-lX08 
maons (plens i buits), cai-. 
rons, · etc., deu vüstè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

I '""' ~ 

,el seu rendiment . 
' 

-= = 

- -
La _çasa VlLLAL TA, de Barèelona, ·és la que rnillor podrà servir-lo èu 

Màquines~ .Forns A -ssecadors 
= i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 

de fabricació de materials per a construcció 

Visiti o escrigui avui ma-teix a la ~CIÓ A de la casa 

=· 

VDA. J. F. v ILLI\L TA9 s. EN -·C. =· 
I . 

-
-

BARCELONA 
Oficines . .. 

Nou Sant ~rancisco, '28 
Apartat correus n.0 65 

' , _Telèfon 568 -
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M.QTO!tS ~~REU~,, 
A GA.S-G>LII!IIIA ..,¡.;:JI 

de 1 8/ , a 5O HF". 

Prem§em VU i OL)I 
Contrnues: de 1nro a 70110 qg. h. - Mecàniques: de O 30 a 3.5 m. 
diàmetre. - Hldrauliques: dc tots · ti pus i ra budes i també 

per a bandàtges, enfardar i tots usos industrials 

Potent& lnetaf"lmolone pep a olia de COCO 

Caea .. I llenrors ole&~ino~es 

URGELl,., 120 LLUJS FELIU BARCELONA 

.....-..---· .... ·-·--......... ,....,. ..... ,.-.a~-················· ... - .... _··········· 

.

::¡ ~5SEÇ.ADÜRS ~:"::":",';·~i 
per a productes agrícoles pressupostos 

. Ma q u i n a 'r i a Subtni nis tres i nd u s tria Is · 

UWM 

· Ma)lor·c ~ , .2Sò 

, LI ú ri a, 1 O O 

BARCELONA 

·c. A. Gullino, lng. 
Agència T èen ica Gen e.ra,.l 

Telèton 1066 G 

Telegrames: . 

"Gu ll •n oatg" 

··-··"·····················;.·········(·····························································" 
Eh tlirig·ir~vo!i' a - les cases ànunci,adores, citeu AGRICULTURA 
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R R 
R filfres "(Jarif" § 
~ 

~ 

"""' ~ Marca DesUstrada ~ """' 

ets millors 
liUrc:s a base 
d'amiant. .. . 

"MODERA TOR" 

"DOMIN US" filtra i embotella 

filtres petits per a laboratoris 
mtres stestants per a érans bodestues 

ll mi ant especial quimic:ament pur. 
s'evita stust a teles c:om 
en els fttres a mànestues 

El més modern · en liltrac:ions 

Maquinària per a tota classe de 

Embotellats 
i .::;:: . 

,PREMSES hidràuliques f 
de luset per a olis i raïms 

Grans rendiments 

MlllliGAND § 

_ Robert Tes.::he~dorff -Ï 
·. Carrer Josep A.. Clavé, .},_pral. • ,BARC-ELONA. 
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AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sor tida: 5 I 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Fora: Pessetes 10 Estrarigér: P essetes 11 

Número solt: Pessetes 0 '50 

Sobre ·Ia lluita contra la mosca de Foliva 

U N .article publicat a Las Noticias i firmat per Avi, inspirat per l'ar

ticle nostre Notes entomològiques , ens dóna peu per parlar un altre 

cop de la mosca de l'oliva i esclarü~ uns quants punts .que, ma:lgrat la 

propaganda, han quedat encar1:L foscos .. 

Nosaltres agraïm a ~vi l 'haver-se·. ocupat del nostre article i sobretot 

la bona ocasió que ens proporciona de tractar novament l 'argument per 

tal com no fa ¡gaire eñ:ima -revistFt pr.ofessional hem llegit coses molt pin

toresques .escrites per tot un tècnic oficial, l'article dei qual, sense recorre 

.a les seves publicacions, ens .·revela la seva competència en qüestions 

agràries i la seva bona. fe. 

Hi han, segons hem pogut veure, tl'es qüestions que es discuteixen : 

l 'eficàcia pràctica dels mètodes recomanats, llur cost i l'oportunitat d'im

plantar la lluita naturaL 
Per entendre'ns millor, els tractarem separadament 

Eficàcia dels mètodes.-Moltes persones,- algunes de les quals tot 

_lluint un títol tècnic, . no saben en que eònsisteixen els mètodes de lluita 

contra la mosca, ni els han apliçat mai, ni han assistit o contro¡at cap 

experiència-parlen amb un to de suficiència infinita, de fracassos o 

d'èxits parcials, Fdonen consells als agricultors, perqlJ,è no es deixin en

ga!lyar. 
Aquets savis senyors, neguen a priori que es p-ugui combatre la mosca 

artificialment i parlen, sense conei.xer-la, de la lluita natural. Per ells, els 

sistemes Lotriont:e i Berlese no ha~ !!roporcionat més que fracassos o èxits 

insignificants. 

Això significa parlar amb mala fe~ "Tant l'un co:m !'.altre dels-mètodes 

tenen a llur haver èxits indiscutibles. Si a Catalunya el sistema Berles-e·, 

potser per defectes- d'aplicacfó que no~altres mateixos recon~~~-em, no ha 
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donat resultats satisfactoris, els ha donat, en canvi, a França (Chapelle 

i Ruby) a Grècia (Isaalddès) i a Ità1i.a en nombrosíssims casos. I -el sis

tema Lotrionte ha proporcionat, .e-n les nestres experiències, resultats 

sempre satisfactoris i claríssims que han copvençut a tots els que han 

volgut controlar-los honradament. 

Nosaltres ~ voldríem qúe ens diguessin si no poden considerar-se com .un 

triomf els resultats del Parc Samà i de Montroig que volem recordar no

vament, citant, per nq allargar-nos massa, ;només que els de l'any passat. 

Parc Samà. 

Zona de protecció 
, defensada 

1> no defensada 

23,6 % d'oliva cucada 

16,5 % 
-53,5 % 

)) 

)) 

)) 

,, 
' 

· I aquestes xi.fres són, pot.ser, superiors a la realitat, car segons leS' 

observacions del senyor Marquès de Marianao i del seu personal, la 
' I , 

quantitat d'oliva cucada en la zona tractada, era inferior a la xifra de'l 

16,5 í])er tcent que nosaltres dretermin_àr.em. Encara que això J]:llLgui · na 

ésser exacte, és interessant de fer-ho constar, per 'tal com demostra que 

les nostres !ieterminaciol}s foren fetes rigurosame_nt comptant com cuca

des olives que per altres observadors no ho eren. 

Montroig. 

Zona çl.e prote:ció 
, defensada 
,., no defensada 

.--··· 33,1 % d 'oliva cucada 

22,1 % )) )) 
69:0% )) )) 

. I • 

Malgrat aquestes xifres, que foren. les que es feren públi1]:ues, nosaltres 

tenim l'íntima cónvicéió que els danys .en la zona tractada foren menors 

que •els que: ell~ a;cusen ·per tal ~Com en una rvisita 1posterior notàrem .una 

-forta dtsminució en el tant per .cent d'oliva cucada; d'aquest fet hom :pot 

donar-una sèr.te· d'explicacions que no comprometen pas l'eficàcia del mè

tode, 

Aquests resultats, els obtinguts l'any anterior al Parc Samà, els de 

la finca del Sr. Clariana,, els nombrosíssims d'Itàlia, fan que hom pugui 

manífestar la seva confiança en ei mètode .Lotrionte. 

Els tècnics oficials que dubten, podi·en haver destinat· út~ent un p.a-

rell de dietes-tant més quant per alguns d'ells, el viatge hauria estat curt 

i fàcil-per visitar.i controlar les proves. -. 
\ - '\ . 

Ja sabem ·que els ~os, mètodes ~ha:q. irac'assat .en . :alguns . experim~njs -.~ 

pensem per> end?;vant que frac.ass¡¡.ra:r¡. altres -vegades . . Pe¡:<) pr-e~isa1p,ent 
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per això demanave!ll en el nostre article anterior- que es provessin encara, 

p er esbrinar les causes que poden determinar els fracassos i per mirar 

d' establir r-igurosament els detalls d'aplicació. Sol l 'experiència pot cor- . 

retJgir .els defectes i els inconvenients que 1puguin ~¡:>resentar- en J.'actualitat. 

Abans de saber com s'ha de combatre el mildiu, han passat anys i anys 
i s'han fet milers i milers de proves i observacions- a tots els països vinya
ters. El mateix ha de passar amb la mosca de•l'oliva. 

Les successives experimentacions que nos·altres de:çnanem, serviran 

per 8/créixer l' e:filcà;cia d:e•ls mètocl!es i per r eduir l es /~¡:>ossibilitats de rfra'Cà,s., 

tot investigant perquè en certes condicions la collita es salva i en altre~ 
no. 

És evident que els èxits obtinguts amb els mètodes Lotrionte i Berlese, 
no poden atribuir-se exclusivament a causes fortuïtes i certetes. Si dis

minueixen l'oliva cucada e-n els olivar_s def ... ensats éns sembla que pot

afirmar-se que és perquè combaten la mosca. . . 
Els impugnadors dels mètodes diuen també que la presència d.e garro-. . 

fers, vinya, etc., en proporcionar fruits dolços a la mosca, redueix el po

der d'atracció dels àpats enverinats. Això j a ho sabem per experiència 
personal, i sabem també que no és indispimsable la presència d'aquests 

arbres perquè quedi disminuïda l'eficàcia dels mètodes, per tal com n'hi 

ha prou amb que les. oliveres a causa d'alteracions en els fehòments de 

transpiració produeñd.n melata, és a dir, tinguin una e~ravasació del con-· 
tingut cellular per<¡_uè la mosca trobi un aliment agradabilíssim, potser, 

p·er ella, . de m dj or poder d'atracció. 
De totes maneres, però, al davant d 'aquests fets hom pot' citar el cas 

de Montroig, on la presència abundant d'avellaner.s fortament atacats 
per pugó, de garrofeTs, de truiters, de vinya, de conr~us herbacis, etc. , 
entremig dels olivers, no fou_ prou perquè el mètode fracassés com· els ex

perimentadors mateixos ens temíem. 

El per què d'aquests r esultats contradictoris pot esbrinar-se a còpia 

de proves fetes en condicions variadíssimes. 

Avi parla que aquest any l 'experiment a la comarca de· Tortosa no hà 
donat resultat. Ens sembla, aJ¡ans que tot, que és un xic prematur aven
çar un judici tan categòric, sobretot quan, per ara, a nosaltres ens ·cons

ta precisament el contrari, però si fracàs hi haurà, cal saber abans d' im
putar-lo a insuficiència de1 ·mètode, si aquest ba estat aplicat en la forma; 

deguda, començant a L:època oportuna, emprant la matèria sucrada més 

A G ROl Y S IN E, anticripto-gàm"ic, bactericida g'eneral. 

~specífic en les màlaÍtÏes de la patata' cep' p~mera' etcètera 
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convenient, etc. Són coses aquestes que tenen una importància fona

mental. 
Algun savi ha parlat també d 'eficàcia absoluta per recordar que els 

mètodes empr131ts no destru eixen la mosca. Treure a -r elluir aquest ar~ 

gument, ens sembla absolutam~nt pu eril, car cap dels sist emes de lluita 
recomanats en terapèutica agrícola destrueix completam ent un flagell. 

Ni la mateixa illuita natural ca'P a la qual es d·ecanten certs savis in

competents, arriba mai a la destrucció absoluta d 'un insecte perjudicial. 

L'Aspidiotus he·deme del qu al algú ha citat la reducció en conseqüència 
de l 'atac dels paràsits n131turals , no h a desaparegut, ni m olt m enys, ' del 

tot. La presència de varis1 insectes que el par asiten com el Rhizo bius lop
hantae, Aspidiotiphagus citrin'i!s , Chilocorus bipustuiatus , Exoc lwmus , 
etcèter a, no ha estat prou per destruir-lo completament, cosa que a qu.al-

sévol persona, a p.enes inici,ada 
fectament comprensible. 
(S eguirà.) 

en qüestions d 'entom ologia , r esulta per-

. ,. 
A UGUST MATONS 

És qüesti6 de tàct.ica 
EL meu amic En Jaume Rosich, entusiasta i intelligent propagador de 

l'associació agrícola i organitzador de la província de Girona , algu

nes vegades m'ha fet l'honor de citar el meu nom· a la Revista portaveu 

de la F ederac:ló gitonina. F a algun t emps cç¡menta gentilment els meus 
treballs ·pablícats aí AGRICUETURA, tractant .dels en~mics dels Sindicats i 

en un brillant article titulat· Egoistes, descobreix una altra easta de ve

ritables en emics, els quals, encara que no siguin ni dels maliciosos, ni 

de-ls que amb l' esquer del Sihdicat volen fer negocis i adquirir prestigi, 

no deixen d'ésser un fort entrebanc per l'administració ' i una causa de 

, l'estancame~t, i mantes vegades contribueixen a l'end.arr'eriment de 
l'entitat, i perjudiquen i desmoralitzen socialment i econòmica els com

ponents de l'associació. 

Aquests són, com jystament els çlassifica el m eu .amic els egoistes els 

«que regategen amb el Sindicat com si fos qualsevo~ botiga, ' socis que, 

pre·ú per preu, van a comprar fora, del · Sindicat, socis que ni la molèstia 
d'enterar-se de preus es prenen». Són aquells ' que "Per el}.s res repre

senta la puresa dels articles que el Sindicat ven o l'exactitud de pes o 
mesura.»; són els que n o cap~ixen la··grandis.sima eficàci_a ·de llur Sin

dicat; no pensen ·ni han pensat m ai que abans d'existir aquest eren vic

times dels abusos més repugnants ~ que fins més i tot, van ésser taÍnbé 
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«Víctimes. del comerciant insaciable que venia guanyant fabuloses quan

titats, quan l'escassetat de matèries durant la guerra ... » «Ara n9 es re

corda d'aquell passat beneftei! Compra on millor li ve. A a~ ell comer

ciant que abans l' explotava ... » 

El bon amic es plany, amb tota la raó, i amb aquell entu,siasme 

que el caracteritza i aquell optimisme que guia. als homes representatius, 

confi:a al temps l'endegament d 'aquest entrebanc i crida les joventuts 

perquè s'eduquin en les pràctiques del Sindicat, perquè demà en siguin 

perfectes s9cis. 

D'acord amb l'amic, :voldria q~e la gent .es convencés que ho sola

ment, amb el seu procedir, fa mal a la institució, sinó que encara se'n 

fa molt més a ell mateix. Perquè si al fi i al cap el Sindicat se'n -ressent 

fins al punt d'haver de plegar o romandre inactiu, aquells que en to

caran imÍnediatament les conseqüències seran els socis ~ la pagesia en· 

general, i ço que és molt més de doldre, és que de retop en rebran 

també els bons socis, aquells que estimen el Sindicat i sempre, ,i per 

tot s'lü aixoplugàren. 
_ P erò tot i combatent aquesta manera de pensar i de fer dels egoistes, 

posant de la nostra part el que calgui per educar la voluntat del pagès 

envers el s·eu Sindicat, eí'eG que tenim a 1;¡¡. nostra mà un mitjà d'ami

norar el mal. 

Esbrinant la causa, trobaríem que tot el mal rau en el mal concepte 

que se'~ té,' en general, de la institució. 

El pagès que obra així, comença per no saber, ni tenir ganes ~·ente

rar-se'n, que aquell Sindicat. és cosa ben seva, que és una cpart integrant 

del seu petit jo o gros patrimoni o que és el patrimoni del qui no en. 

posseix. No hi ha pensat. I així, és natural que digui A més barat, 

comp:o a una aUra casa, sense donar-se compte que, en treure un benefici 

al Sindicat, que al fi i al cap és ell mateix~. el dóna a un altre, potser a 

un enemic. 

I això equival a l 'acte d'aquell que, per adobar les goteres de la teu- • 

lada del veï treia les teules de la teulada seva. 

Aquest desconeixement el porta també a no fer-se càrrec de que en 

realitat, el Sindicat no ven (encara que mantes vegades utilitzem a-questa 

frase per millor entendre'ns) sinó que solament és un mediador entre el 

petit pagès, l'ínfim comprador i la gran casa venedóra, és l'escambell 

que nivella el petit amb el gran perquè es pugui tractar amb el men s 

perjudici possible . per part del feble. 

P er ò mentre duri aquest criteri, crec hauríem d'aprofitar-ho en pé del 

Sindica); i en profit dels seus socis. 

I com? Senzill~ent, fent del Sindicat com una mena d'entitat co-
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marcial amb totes les reserves, empreses, combinacions i competències 

~·una altra casa; però, naturalment, donant la major part dels bene

ficis haguts en favor del soci i un petit benefici en favor del fons social 

destinat als diferents objectes . que .el Sindicat :persegueix. 

¿Que ja es vé fent així en la generalitat de les nostres institucions? 

Es evident. Però fixem-nos e-n que el Sindicat que això . fa, realitza un 

acte. merament comercial, però sense els a.ventatges que el comercejar 
I 

proporciona. 
El Sindicat que ha tingut la sort d'adquirir barat, c-edeix barat i 

quasi mai puja de pr:eu· baldament el producte hagi pujat al p1ercat. 

Així, doncs, evidentment perd. I, en canvi, .quan té la dissort de comprar-. ' 

car, o ·no ven si els altres ho donen més barat, o ha de vendre .a més 

baix preu, i de totes maneres es perjudica. De manera que tal com 

·anem, al Sindicat sempr·e· li toca el perdre. 

, És pr17ís, doncs, i mentre la institució no sigul. considerada tal com 

és; imprimir-li una direcció més comercial, aprofitant tots ,els avantatges 

i ocasions del sistema i entene;nt sempre qu~ unes vegàdes hem de gua

nyar un xic més per cobrir les possibles· i fins probables p~rdues que - . 
puguin venir. 

Però per això cal que ens ;valguem d'una d~ le·s armes més R?deroses 

que avui despreciem. . Per un comerciant sempre serà un secret (base 

de la seva actuació) .el preu de compra, les intencions per les · futures 

vendes, les concessions especials, .etc., etc. En canvi, per un Sindicat; 

ço. que hauria de mantenir-se en secret, és .el que més es · divu1ga. , ¿I 

alií, com és possible la lluita? En front ·d'Ún enemic ben armat, pode

rós i ben atrinxerat ens hi posem ~ls page¡:;o~ amb el sÒl ~ventatge de 

l'associació, però sense armes i amb ~l cos descobert ... . 

Crec que podríem sa~var la sltuació de la següent manera : els Sindi

cats que tinguin la confiança~ dels socis .o senzillament, que els hi hagin 

acostumat, deuen adqUirir els gèneres per a repartir-los al pTeu que 

rê~uZU'n, , després d'haver-se repartit (i encara que sigui 'passats alguns 

dies) fixant una quantitat aproximada al seu ·pre-u, per als que· vulguin 

abonar .al comptat. 

I · els Sindica.ts on els socis abans d'adquirir o fer-se càrrec del gènere 

volen saber a quin pTeu ven eZ SincZiaat, val la pena q_ue· es transformin 

(pel p;esent) · i prenguin el caient d'una casa come,rcial amb tofa la 

sei.ra tècnica, aprofitant les ocasions per guanyar o per no perdre . 

. _, 
ioSEP M. RENDÉ 

Cap del Servei d'Acció ¡;'ocial Agrària 

.. 

• 
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Els vins de Missa 

Q óN nomenats aixi, perquè els vins destinats a la celebració de la · 

U Santa Missa, no són uns vins iguals que els •demés, to.ta -v;~ga.da 
que necessiten una elalboraiCió i upa atenció en els rdie.taJls que no r.equ-e

rcix;en els altres vins .. 

Els més, creuen, que per .a la celebració de la Missa es requereixen so

lament un vi · pm de raïms. I realment és així. Però l'equivocació està 

en que la maj o•ria dels vins que sóh absolutament purs i lícits, segons les. 

lleis civils i la més estricta observància de les regles enològiques, resten 

impropis per a l Sacrifici. 

I és que l'Església catòlica, única definidora d~ les condicions que deuen 

reunir els vins destinats a la Missa, és tan pulcre i escrupolosa, que no 

permet la major part de les operacions que aconsella la sana enologia, la 

qual unira anés la ~part industrial de les elrubora.cion.s, que l'o;btenció r~gu

rosament natural que desitja l'Església. 

Heu's aquf una senzilla, exposició de ço que disposa l'Església siguin 

els vins dedicats al més alt misteri que té en son ritus i les fondissimes 

diferències que hi ha amb els vins enològicament i legal, purs i naturals. 

Bo serà primer sentar un parell de definicions que deixin clars els con

ceptes des de son principi. Most, en el nostre cas, . és el suc de raïm fresc 

sense fermentar. Vi, és el most de raïm fresc fermentat. En sentit rela

tiu, s'anomenen també most i vi els sucs de moltes fruites. Però per a 

la Missa, per llei divina donada pel mateix Jesucrist, el vi ha d'ésser 

r eal i veritablement vi de la vinya i, segons el dret canònic, ha d'ésser 

natural de raïms. 

, El vi que s'ha d'utilitzar per a la celebració de la Missa ha d'ésser 

permès vàlidament i lícita. Un vi serà lícitament i per tant de validesa 

per al Sacrifici, si reuneix totes les condicions dègudes. Serà vàlida

ment afer~ el Sacrifici de la missa, si es realitza utilitzant most sense fer

mentar, però com que és cosa ilícita, el que això faci contrau una greu 

responsabilitat espiritual. Un vi que no té condicions de validesa, vol 

dir que fa estèril el sacrifici, perquè aquest es realitza, però fa contraure 

greus responsabilitats espiTituals, no sols al sacerdot oficiant, sinó també 

a l' elaborador del vi. 

ZOO L YS IN E, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera d~ l'aviram, etc. 
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Clars aquests principis, sol manca indicar les condicions que deuen 
reunir aquests vins i quines són les operacions permeses i quines les pro
hibides. 

Raïms. -Poden utilitzar-se tots .els raïms blancs i negres, sols o bar
rejats, m entre siguin madurs. No és vàlid el vi resultant de raïms ye;rds 
o· íncomple'tament madurs (gotims, bagots). Poden utilitzar-se banejats 
amb· els raïms, raïms-panses. Les panses soles, poden també utilitzar-se, 
amb la condició de que el vi resultant sigui conegut com a tal, pel color, 
olor i sabor que tingui. 

Most.-La primera condició que aquest ha de reunir, és que sigui pur 
de raïm i que tin'gui en si i naturalment, aptituts per a fermentar. En 
aquestes condicions serà matèria vàlida per a consagrar, però no lícita, 
tóta vegada que ço que es requereix per a la Missa és vi, no most. La va
lid:e-sa la té precisament •e'Il quant ·és apte ¡per f.ermentar ¡per la ¡pròpia vida 
bactetiana que té en si. Si destruïm aquesta vida, aleshores probabl(l
merlt no serà vàlid,· perquè li hem destruït la pontencialitat natural de· 
tranSformar-se en vi. 

La conseqüència d'això és que els mostos concentrats al foc per mitjà 
de _la caldera, són inhàbils per a la Missa, perquè se'ls destrueixen els fer
ments naturals que contenen. Si verificada la concentració, el most bu
llit resta sense fermentar, és plenament invàlid; si fermenta per mitjà de 
llevadures que se li han proporcionat o que ha obtingut de l'aire, proba-
blement és- ilícit el vi resultant. 

,,, 

Es permesa la concentració per mitjà del foc, però a condició de que 
el calor no destrueixi els ferments, cosa que es realitza a .uns 40 graus de 
temperatura. · . 

Es permès 'd''esterllit~ar el vi (no el :mo'st) a 65 graus d.e· temperat~ra 
(pasteurització) ~ fi d'assegurar la ' seva conservació. En cas que això 
no sigui possible, podrà afegir-se alcohol vínic al most quan aquest acaba, 
la fermentació tumultuosa o sigui a la segona meitat de son període fer
menta-tiu (ni abans, ni després de fermentar) i la suma de l'alcohol que 
naturalment té el vi més l'alcohol afegit, no podrà excedir de 18 graus. 

I 

I això sol quan sigui necessari per a assegurar la conservació del vi. 

Per tant, resta inhàbil tot most al qual se li ha proporcionat alcohol 
ab~ms de fermentar, tant si després fermenta, com no (mistela). ' 

Sempre serà dubtós el vi obtingut per esterilització prèvia del most, al 
qual se li han afegit després llevadures seleccionades o· no, per a que fer
menti. El vi ha d'obtenir-se per fermentació natural produïda precisa
ment pels ferments que porten de la vinya els raïms dels quals s'ha obtin-
gut el most. ., ' 

Fe1·mentació.-La fermentació del most o al mênys la seva potenciali-
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tat natural, és condició necessària per a la celebració de la Missa. Com 
resta dit ,per· al sacrifi~i es requereix vi, i aquest ha d'ésser obtingut, no 

per fermentacions enològicaÍnent ,industrials, sinó per .fermentació na-
tural. ' 

. La ferp1~ntació0 podrà ésse-r completa o in~ompleta, · tant si el vi 'q~~da_ 
dolç naturalment, .. coín si s ' h~ procurat per un mitjà lícit (alcohol, refr.è
dament, etc.,) que r.estés 'incompleta la· fermentació. 

,I queden anotaqes totes le.s op eracions permêses en l'elaboració d'a

-quests vins. 

Les operacions que de cap manera permet el most q)le ha de co¡;¡.ver
t!r-se :en•vi d'elaboració de la missa són: Afegir aigua ·i sucre per a re

baixar l'acidesa o per a a:llaFgar-lo . o senzillament sucre per a reforçar,-lo 

de graduació en most. Afegir alcohol al most abans de fermentar o quan 

té ja .acabada la fermentació. Proporcionar-li glicerina. Clarifi,ca-r-lo 

amb clarificant de precipitació tànica o que puguin canviar la cop.stitu
ció del vi. L'ús CÍéls antisèptics, inclús els sulfits de tota mena. I/acr- . 

dificació i desadificació dels mosto_s, sigui el que es vulgui el pro~ediment 

emprat. 
, Potser algú dirà que és rigorós el procediment, però no és així. Esco

llint uns raïms de bona sanitat, J?lenament madurs i si cal deixar-los 
soleiar per a condê~'s'ar' llur dolçor, a~ les operacions permeses, poden 

obtenir-sé vins d 'un paladar i aroma .exquisits i de bona 1 constitució i 

conservació. 
· I qui això ~robi exigent, ~o capirà ço que sia la justícia, tota vegada 

que és molt petita la quantitat de vi destinat a Déu i aquest que fa ploure 
sobre les nostres vinyes. i )la creat el sol ·vivifi_cador> mereix .de justícia • 
que ü·iem per Ell els mellors raü,ns i siguem exquisidament curosos i 

-pulcres en elaborar un vi que: ha de convertir-se en la seva Sang. 
J. M.R. 

~~....._.~~~~~~-....~~-....... ......... ..-...-~--=--::~~ 
I 

Per la crisi vinícola (I) 

L. '.actual crisi vinícola, com la de totes les altres que poden sofrir tota 
menà de productes, és causada: perquè e~ preu de venda de~ vi és 

massa baix amb re~ació a~ que cos.ta produir-~o . Per tant, tots els mitjos 
que determinin un augment del primer, o bé una minva del segon, con

tribuiran a La desaparició o suavització de l'actual estat de coses. 

• {I) Del manifest publicat per l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre i dirigit als productors 
catalans: 

; 

¡' 
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Per a l'augment del préu àe venda cal atendre ·aJ totes les causes que 
facin pujar la demanda o 'bé disminuir l 'oferta. 

En l'augment de la demanda cal .estudia:r els següents punts: 

Els mercats exteriors.-És evident que la, demanda de vi augmenta a 

mida que els mercats, exteriors van essent més nombro
0
sos i' mé~ facilitats . 

es dong-uin en ells a l'entrada dels nostres vins. En aqueix aspecte cal . 
fer grans éàrrecs als Governs .espanyols que no han sapigut defensar, 

com devien, el pa,tr;imoni vinico~a de la terra;' treb~llant a,rdidament per 

a què els països consumidors donguin als nostres vins les facilitats ne
cessàries per a llur entrada, no gravant-los amb drets excessius i impro

pis, ni cercant amb minúcies de composició química i a(llicaci~ d'e rel:?-
cions casuístiques, no sempre ben encertade.s, im~inàries adulteracions. 

Noves' fórmu.le·s.-Per a evitar aquestes últimes dificultats, els tècnics 

•de 11:!: nostra terra estan treballant coratjosament per a demostrar· als · 
duaners dels pMs'bs de destí com algunes de· les regles i relacions que ha,n 

establer,t, o pretenen estabLir, per a donar per naturals els virts que se'ls 

envien, pod~an.l ésser encertades per als produjts en les llurs terres, però 
que no ho són, a vegades, pet als vins de la nostra. És per això que els 

agricultors .e·speren i encora,tgen la intensifiC~!CiÓ d'aquells treballs fins 
arribar a proposar, i fer acceptar, noves relacions i regles ben adaptades 
als vins dels nostre país. 

Els canvis.-En l'exportació dels nostres virrs cap a ies terres estra,n

g.eres hi té forçosament una sensible influència la relació canvial de la 

moneda nostr.a amb la d!?l país consumidor. Avui di~, aqueix canvi és 
1 

en favor de la pesseta per alguns p1;1.ïsos, com França, · i en contra per 

alguns altres.1 com Suïss~. ·Així, doncs, tots els fets econòmics .de caràc
ter general que influeixin damunt del prea de les mon!l,des en se11tit far 

1 I 

vorable .a l'exportació, han de contribuir d'una manera indirecta a faci-
- \> 

litar l'arribada dels nostre.s vins a · les terres estrangeres. 

E'ls m ercats _ interio1·s.-És un la,m.entable fenòmen ec~nò>J¡nic que els 
mercats interiors no engoleixen 'le¡:; quantitats· de vi <¡ne eL número, qua-

1itai i ¡gustos tdelJS •cOnsumidors tfan .ooperar. En 'aJ<¡Ueix fet hi contribueli
'xen bel'l, variades causes; essent una de 'les més import¡:mts els gravàmens 

que, en unp. forma o altra, i a:qili noms d!f.erents, els Aj1,mtame:ats impÒ

sen als vins de la terr.a. Contra tan gre~ i injusta anomalia és preéís 
lluitar •de ferm fins op tenir la lliure entrada dels nostres vins en les grans 
ciutats, i que .els sa,nitosos productes de la pagesia substitueixin cbmple

tam:ent a Jes' inf.ames begudes que, a .l'·Billlrpar 'de l'ructual rè:g:im cÒ·:ntribu

tiu i 8Jmb l'ine~plicable tolerància de les autoritats guve~natives, es ve
nen dins les ciutats aJmb el nom dè vi, malmetent la salut dels veïns con-

sumidors i desacreditant, a la vegada, els plirs productes de la t'erra. ·. 

' ' 

,. 

'' 
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Tant més és d'estudiar aqueix interessant aspecte d'economia viní

cola, en quant els mercats interiors poden arribar a constituir un ferm 

contrapès davant le desaparició o minva dels mercats exteriors, que nei

xen, viuen i moren a l'empar de l'activitat o passivitat dels Governs, de 

la vigència o denúncia dels tractats de comerç, cada dia més efí~ers i 

transitoris i del valor de la moneda, avui també d'una remarcable ines

tabilitat. ' 

L'a1¿gment de consumidors.-Deu procurar-se augmentar, dins de ca

da mercl\t, el nombre de consumidors. Co!ltra aqueixa finalitat s'hi opo

sen modernament les lleis abstencionistes implantades · als Estats Units 

del Nord d'Amèrica i copiades, amb més o menys fidelitat, per alguns al

tres Estats americans i europeus. 

Poc es pot fer indivudualment contra aquesta corrent, avui dia ben 

vigorosa, en els països en que més es fan sentir e!s greus mals de la 

ubriaguesa. Hi cap sols propagar, valent-se de tots els mitjans, l 'excel

lència del vi natural com 3J beguda, la més sana i innocenta de totes les 

alcohòliques, segons hom pot. deduir reparant com els majors estralls pro

duïts per la ubri~guesa ' flagellen precisfl,ment les nacions e:a què menys 

vi, o no gens, se'n produeix. 

Per això, els Governs i les corporacions agrícoles no haJurien de de

seixir-se de formar en les associacions, de caràcter internacional algunes, 

que, en variades formes i segons ben diversos procediments, funcionen 

er¡. alguns països amb el fi concret de defensar la sana beguda vínica de la 

creuada que contrà d'ella han emprès deter~inats higienistes i agru

pacions. 

Cal fer també esment aquí, de la grossaJ part que tenen en el descrèdit 

de la beguda vi, les manip"\}ladons indecoroses de què es valen els detallis

tes de l 'interior de les poblacions, a l'objecte d'augmentar els seus guanys i 

aprofitant-se de l'aJbsUTda legislació administrativa i fiscal, de la quaL 

cosa ja ens havem lamentat en el paràgraf anterior. 

El frau.-Ha d'ésser fermament exigit als Governs el fidel i enèrgic 

complimen~ de les lleis vigents que prohibeixen remontar els vins i ela- · 

borar misteles amb alcohols que no siguin procedents del vi, així com 

·l'3Jigualit i tota altra mena de manipulació qu.e· no vingui compresa en les 
' 

tolerades i definides per les pròpies lleis. Així, la dem¡¡.nda del producte 

seria augmentada . i a la vega disminuït o dificultat l'enorme frau que 

es realitza pels exportadors i revenedors, estirant o adulterant els vins 
I 

amb alcohols no vínics i altres drogues d'ús prohibit. 

AGHOLYSINE - ZOOLY.¡NE - LYSINE 
Laboratori: IZAGUmRE Germans i C.•-Oiputació, 251-Barcelona 

> I 
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Entén l'Institut A. C. de S. I., que el viticultor no ha de cedir mai 

en la persecució d'aqueix frau, usant dels nombrosos mitjans que les lleis 

vigents li concedeixen per a cercar, descobrir i denunciar les falsifica

cions, però també creu sincerament que no li és convenient a la classe 

productora el demanar noves i perilloses disposicions, no perquè sustan

Hvament no puguin ésser tingudes per bones, sinó' perquè tractant-s~ 

d'una administració tan desafinada com és la de l'Estat espa

nyol, els resultats que• evidentment halJ!ien de produir no correspon

drien, de cap manera, a les mplèsties, estorsions, despeses i possibles im

postos que fatalment provocarien les dades que els agricultors propor

cionessin amb la noble fi d'aconseguir la desaparició del frau. De' tot el 

qual és de témer que, amb la promulgació de les noves lleis els viticul

tors sofririep. tots els inconvenients que ells portarien, sense disfrutar de 

crup dels aventatg.es que esperen. 

Tal volta donaria suficients resultats per a matar el frau dels vins, o 
' . / 

per ~fer-lo minvar, el procediment ja proposat altres vegades per tècnics 

i expert~ de l8J terra, consistent en la intervenció i fiscalització de la fa- · 

bricació i comerç de l'àcid tartàric, essent com és aquesta droga l'element 

imprescindible en l'adulteració i allargament dels vins. Altrament, el 

poc voluan •coonel'cial de la .mateixa:; les seV-es es:cass•es i localitzades rupli

C8JCions a la menuda i, sobre tot, el petit nombre de cases productores i 

venedores, hauria de facilitar extraordinàriament, la seva fiscalització i 

seguir el camí f.et des de la seva producció, o entrada en el país, fins al 

punt i hora del seu consum. 

VehedoTS.-Creu l'Institut que, ~ense arribar-se a promulgar lleis que 

per la seva violència espanta , posar en mans d'organismes desballes

tats i recelosos com són ~ls del Govern espa~yol, s'obtindrien bons resul- · 

tat~ fa,cilitant el nomena~ent de 'vigilants ~ ~ehedors ver vart .de1s 

Sindicats Agrícoles, i, sobretot, , facilitant:los-hi força el cumpliment de 

la llur missió. 
I.'esmerada eZaboració.-Cal millorar. l'elaboració dels nostres mostos, 

j • • • 

tan apropòsit per a obtindre'n classes fines i fugir en el possible, de les 

classes bastes i de cou1Jage, i procurant, per mig dels Sindicats, l'elabo-
' ' . 

racjó de tipus fin.S i COffi8JTCals capaços de satisfer les exigències de l~ 

gent de .gust i de .diners. De fer.fu.o. · ~ixí? !hom ~o !hauria de !pre>senciar 

tantes vegades el desagradable espectacle de _veure lès taules de le~ fondes 

i r<ootaurants servides amb vins :estrangers. E-ls grans propÏietaris estu

dÍosos, d ·una banda, i els Sindicats -~g,rícoles amb llur direcció tècnica, 

Ç-e 1'.alt;:.~ p_od.en.cop.tril?uj.,r ;fo¡ça a. fer e:¡cc~J;lir els 'p.r.oc,iu.ctes qe la v;iJtya i a 

reconquertr: .u)1a .aspecte d~l.merçat.interio1' usufructuat fins· ai'a, quasi 

exclusivament,- pels productes 'forasters. 
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Les confabulacions dels compTadoTs.-Contribu ei.xen a vegades, a en

vilir .eis preus del vi les associacions permanents o t r an sitòries forJ.?ades 
entre els compradors, d'una o més comarques, per .a sostindre la baixa 

dels preus, o al menys, per a dificultar les puges naturals que espera. . el 

viticultor. És cosa palesa com aques tes associacions o confabulacions 

actuen obertament contra la n ibertat de comerç i, en moltes ocasions, 

h am privat als pagesos de frui'r els bons preus que s'haurien obtingut 
dins un règim comercial sincerament lliure. Es per això que els viticUl

tors han d'emprar a tothora tots els mitj ans que tinguin a llur abast per 
a destruir .aquells confabulacions o bé defensar-se deJs seus ilegitlÍns 
efectes. 

Les tari fes de t·ranspo1·t.-Pertocant els merca.ts interiors, cal doldre's 

de la poca consideració que ban mostrat les empreses ferroviàries' en afa
vorir el transit dels productes vínics des dels punts de producció fins els 

de consum. En aqueix afer cal senyalar el tant de culpa que pertoca als 
governants que n o han sapigut fer valdre, a la mateixa fi1 els ressorts de 

, què' . disposen sobre les grans companyies per a què, en' l 'establifue:n't i 

m odificació de 1es tarifes, fossin re!ipectats els llegí tims drets dels p~oduc
tors del camp. 

CARLES DE FOR TUNY 

(Seguirà) 
Pres ident de l'I nstit ut Ag rícola Català 

de Sant Is idre 

D 
Els coni,lls bocamolls 

ES de fa alguns anys que sento queixar-se els pagesos, que els conills 

se'ls moren perquè es torn~n boca-molls, o triputs, o en}repotxats, 
ocasionant-los pèrdues con siderables i. un justificat aborriment a la cria, 

indústria que tots consideren molt remuneradora si s'encerten les. cries. 

La circumstància de tenit un amic qu e es dedica a aquesta indústria 
en gran escala , i que abans fei:a uns ben eficis no despreciables, però que 
fa dos anys que em diu que els conills li van molt malament per la grossa 
mortalitat que. li ocasionen les malalties abans dites, ha fet que em preo
çupés d'estudiar-les. Ell em demanava una medicina, i jo, abans de re, 
ceptar-la-hi, li vaig dir que no era ell el primer que em venia a preguntar 

semblant qüestió, i que primerament volia estudiar la malaltia. 

Desgraciadament, degut a la defiaient ensenyança de les Escoles de 
Veterinatia, estem molt atr açats en l'estudi coneixements de 
les malalties del petit bestiar, o, millor dit, del bestiar de corral i aquí 
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a Catalunya, les dificultats en l'exercici de la nostra carrera són agreu
jades per les denominac~ons vulgars que tenen certes malalties, tant que 
moltes vegades succeeix que al cap d'alguns anys d'exercir, tot just ens 
donem compte que aquells noms vulgars, corresponen a algun nom tècnic 
que hem estudiat en els llibres. Així tením, per exemple, que el galamó, 

és la Distomatosi del fetge, i el mal muni, feleTa cle cap, és el Co1·isa gTan

g?·enos, i sense molts altres que seria llarg nombrar, trobo que la malal
tia boca-molls dels conills, o bé entTepotxat, com anomenen els pagesos, 
no és altra cosa que la coccidiosis del fetge, com he pogut comprovar. 

Bo serà que els pagesos sàpiguen que, tant els conills boca molls com 
els ent1'epotxats tenen Ía mateixa malaltia, ocasionada per un paràsit que 
entra amb els alíments, al paidor, ataca i desenrotlla en el fetge a 
expenses dels glòbuls roigs de la sang i que els seus ous, són llençats a 
fora amb els excrements, per tornar altre volta a ésser ingerits i continuar 
constantment el mateix cicle. Quasi tothom ha tingut ocasió de veure 
algun fetge de conill, salpicat· de petites tatxes blanquinoses o groguen
ques, que no són altra cosa que aquesta malaltia. 

Les observacions que sobre ella he començat a fer, han estat fetes so
bre un lot de 22 con'ills malalts propietat de l'amic .abans citat. 

Les condicions que voltaven .els conills objecte d'estudi, no semblaven 
pas dolentes, ni favorables al desenrotllament de la malaltia, puix que 
·eren en 1llocs espaiosos, tenien alimentrució ailiull'dant 'i nutritiva, composta 
de civada, grana, userda ben assecada, i verdures i aigua per beure, i no 
obstant, fa dos anys que apenes es salvava cap conillada. 

La malaltia ~omença a aparèixer quan eis conills tenen de 5 a 6 setma
nes, o sigui q-qan ja fa tres setmanes que han començat a menjar, des 
d'aquesta edat fins els quatre mesos, és quan hi b~n més baixes; després 
ja va minvant la malaltia i apenes ocasiona cap baixa en els conills ja 
desenrotllats. 

Els símptomes més significatius, són que es tornen triputs, s'~ssequen 
molt de pressa, tenen còlic, a vegades sagnós, com també l'orina, els surt 
inflor sota la barba, igualment com al bestiar atacat del galamó, (que no 
és altra cosa que un edema produït per l'aigualiment de la sang) i quasi 
sempre van seguits aquests símptomes d 'un altre tan significatiu i ca
racterístic, com difícil d'explicar, o siga el sortir-los constantment sali
va per la boca, d'on procedeix el nom de boca-molls que els pagesos li 
han donat. Es pot observar que la saliva fa molta nosa, perquè cons
tantment se la treuen amb les potes del davant, de manera que l'acció 
continuada de passar-se les potetes per la boca, arriba a produir-los-hi, 
a vegades, la gangrena i caiguda dels unglots. 

Per ara no sé explicar-me quina pot ésser la causa de tanta abundàn-
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cia de saliva, si serà efecte (fe dificultat en la deglutició, o bé segons he 

vist a un estat especial del païdor, puix que he observat que en aquests 
~ 

conills, el païdor és quasi sempre buit i s'ha tornat molt reduït. 

Fent exà.mens al microscopi, he observat coccidies_en el païdor, fetge, 

budells i èR els excrements en quantitats considerables, i en diferents 

períodes de desenrotllament. 

La meva opinió, fruit dels treballs que amb molta modèstia he vingut 

fent, sobre les causes predisponents a la malaltia i mitjans més eficaços 

per a combatre-la, és que el seu desenrotllament i progrés influeixen un 

clima o medi humid, més freqüent a la Garrotxa que a l'Empordà, l'ali

mentació c¡Ue es procura que siga abundant i nutritiva des de les prime

res setmdnes, l'excessiu nombre de caps en els locals contaminats, el mal 

costum de fer cr~ar les conilles cada mes, ja que aixi no poden donar 

només que productes flacs i raquítics i la falta de netedad en els corrals, 

els quals s'haurien d'escombrar cada dia per treure els milers d 'ous del 

paràsit i així resultaria que la infestació seriK menys abundant i inten

sa. En quant a la manera de combatre-la, per ara no podem assenyalar 

cap mitjà terapèutic, però si que pe1· experiència puc aconsellar que el 

primer que s'ha de fer, i quasi puc assegurar amb èxit, quan es noten els 

primers senyals de la 'malaltia, és .un canvi radical en el menjar, posar 

els conills a un règim quasi exclusivament sec, canviar-los d~ lloc i nete

jar-lo amb molta precaució. 

Jo he aconseguit d'aquesta manera en pocs dies deturar ' la mortalitat 

radicalment, en conills que fatalment s'haurien mort. 

v 

JOAN VIDAL 

Vete rinari 

Per produir més blat 

II 

AIG dir en l'article anteriol' que a Catalunya el blat era adobat en 

escassa proporció i malament. Sento haver-ho de repetir; com a 

català jo voldl'ia que les nostres coses siguessin sense discussió les me

llors del món i que tothom reconegués aquesta superioritat fins al punt 

que fossim ja arribats a aquell dia en el qual, segons en Francesc Pu

jols, els catalans anant pel món ho trobaran tot pagat. Però la realitat 

m'ob liga a reconèixer que, per dissort, les coses marxen encara per un 
altre carni. 
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Sovint el blat és adobat únicament amb fems; admetent que es tracti 

de fems bons, cal donar quantitats enormes, les quals, en general, man
quen als nostres pagesos, per r econstituir. la fertilitat. P erò amb els fems 

sols, és impossible de restituir la quantitat necessària i proporcionada dels 

diferents eleme¡nts fertilitzants. P er donar e'ls fosfats necessaris, caldrà 
subministTar al terreny una quantitat tal de fems C[!le contindrà. un ex

cés perillós de nitrògen que pot produir· el bolcament, i que, en part, es 
' perdrà. 

Els fems, doncs, no han d'ésser emprats tot sols. Cal completar-los 
I 

amb adobs químics. 

P el que es. refereix al blat i recor.dant l¡3.. maaera un xic descuidada 
com es coru·ea a Catalunya, els fems no poden recomanarcse de ·cap ma

nera com adob directe i menys encara si es dor¡.en en forta proporció. 
Llur acció més aviat lenta, llur contingut en llavors de males herbes, 

l'excés de nitr-ògen que poden portar al t erreny amb els perills suara 

Tecordats, fan que sigui sempre preferible d 'usar-los indirectament, això 
és, proporcionant-los .a la planta anterior al blat, la qual, essent en una 

bona rotació una planta entrecavada, no ha de tèmer els perills esmen

tats. El blat d'aquesta manera utilitza el residu de fertilitat ja en con
dicions d 'ésser ràpidament .assimilat, i troba un terreny en el qual les 
males herbes han desaparegut. 

L 'emprament .directe i abundant de fems pel blat, pot fer-se solament 
quan se· li fan entrecavades i '· quan els fems es completen amb adobs 

'' químics, coses aquestes que no fem per ara a ,la nostra terra. Jo crec, 

doncs, respecte a aquesta qüestió ·que -cal' : 1) produir fems bons, curant
los en els femers; 2} . proi0rcim:iar els. fems a la planta eñtrecavada que 

precedeix el ·blat, però en proporció major de la que necessita perquè 

· deixi al terreny un residu de ·fertilitat que pugui aprofitar el blat, el qual 

demés haurà d' ésser ·adobat /a la sembra amb -superfo.s~at i a la primave
ra . amb nitrat de sosa; 3)quÍm el blat no ve després d 'una planta entre
cavada, r.eduir la proporci<il de fems que .se li donen-ço que ens va molt 

bé en un pafs o n e_Is fems escassegen-afegint les . matèries fertilit~atns 
que manquen, amb adohs químics. 

Això es refer-eix a la forma d'.adobar; en quant a 1:¡¡, quantitat cal que 
cada un restitueixi almenys ço que les collites treuen; en cas contrari 

les reserves del tetr.eny es '{an e:xha1,1rint-si no ho. estan ja. després de 
tants segles d~ conreu depauperant- i els rendiments van disminuint. 

Passem a un altre punt. El de-la llavor: J.o sé ·de molts .pagesos .que es . 
tenen }¡L bla,t b,o i es guarden el dplent per a .s-embra·r, i sé d' rultres que ha

vent-se venut tota la collita, en arr~ar l'època de la .sembra, van a éom-• . . -
prar al veí, a l 'amic, .al comerciant, el blat,que necessiten, no preocupant-

.· 
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se ni poc ni massa de la seva qual~tat i de la seva puresa. Si la llavor 
és dolenta, com pot ebtenir-se un blat bo? De pare malalt no poden ha
ver-se fills robustos. Això ho sap i ho comprèn tothom, però_ per un mal
entès desig de guany-vep.dre él ~lat més bo que es p3Iga un xic més_:es 

comprom~t la pr~ducció. 

Quan a Cata'l.unya estem .enc~ra aixi, a l 'estr.~ng.er la conveniència 
d'usar llavor bona, la saben fu1s les pedFes. J:.o recordo d'haver llegit, 

que la selec~ió de la llavor, això ' és, 1 'ús de llavor neta, sana, sencera, la 
més grossa, la més pesada, la més homogènia, arriba en certs casos, a 
augmentar el rendiment de tres, quatre i fins cinc hectòlitres per hectà

rea. No es tracta d'una suposició o d 'un fet experimental isolat, sinó 

d'un fet corrent, controlat i comprovat mil i mil vegades. L'emprament 
de llavor seleccionada, doncs, seria suficient o quasi uficient per calmar 

el dèficit de ,prod~cció que lamentava el senyor Matons en l'article que 
m'ha portat a escr~iure aqueste.s ratlles, i a lliurar-nos de la contribYció 
.anyal-com eU justament l 'anomena-de cent milions .de pes~etes. 

Deixem de banda lç¡, conveniència de des.tinar una o més petites parcel
l es de la finca a la producció especial de blat per la sernl:Jra que a:ixò seria 

l'ideal; amb el sol emprament de blat selec.cionat a màquina, amb mà
quines avui fàcils de trobç¡,r, fàcils de comprar que podrien tenir els ma

teixos propietaris o els sindicats, o un_grup de conreadors es podria pro

duir la llavor per 131 sembra, mercès a la qual, sense cap altre esforç la 
nostra producció, pujaria almenys d 'un parell d'hectòlitres per hectàrea, 

sortint de l'actual condició un xic humiliant. 
Una altra pràctica que tampoc s'hauria de descuidar és la de curar el 

b lat de llavor amb sulfat, per combatre el roveU. ~s cosa senzilla i eco
nòmica, de resultats indiscutibles. 

J,a que par,lo de la llavor no vull obHdar, encara que em faci massa 
~ar'g- i .en demano perdó al llegidor - de tractar dos punts referents a 
la sembra, àls quals· els pagesos acostumen a no dona,r tota la importàn

cia que tenen. Vull dir l'època de la sembra i la profunditat. 

Gener:=tlment, tothom .sap que convé erpbra~. primerenc, però pocs ho 
practiquen. Per què? Jo· crec que és perquè el pagès per la seva manera 
-d'ésser, no té mai pressa. i potser també perquè encara que convençut 
de la corweniència de sembrar aviat, no en coneix tota la importància. 

I 

La sembra primer~nca, en països freds p ermet que el blat arribi ja 

més format . i p~r aixq més resistent, als "fred-s de~ l'hivern; en els 

ZQ OL YS.IN E, poderós desinfectant i . ag~nt tera pèutic d'ús en Veteri

nària. Específic cont ra la Glossopeda, mal rbig, còlera de !'<:~vi ram, etc . 

. , 
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països càlids, de tardor més aviat . bona, com és el no~tFe, p'ermet un 

fillÒlament anticipat, ço que vol dir més producció: i espigues més igua

lades i més bones. No ignoro que hi. han agrònoms que n eguen la utili

tat,d'un abundan~ fillolament; jo, de totes maperes hi crec perquè ho he 

vist i celebro que al¡guns treballs moc1erns vinguin a confirmar la meva 

' opinió. Però, encara que m' equivoqués, els .agrònoms contraris n ò han 

negat mai la utilitat del fillolament moderat i s'han limitat a dir que no 

és necessari per hav~r una forta producció, un fillolament massa fort. 

Si el blat és sembrat tardanament, aquest fillolament, petit o gros, no 

té Uoc o és deficient ¡perquè dóna espigues lde madu:r.aiCió desigual. 

Respecte a la profunditat a la qual s'ha de posar la llavor, cal reco-_ 

manar sempre la necessitat de fer una sembra superficial. Les clàssi

ques experiències de Risler, i altres que han vingut després, ho han de

mostrat mil voltes. La sembra superficial és més necessàr.ia encara allí 

on la preparació de, la terra és deficient. Si 1a t erra ha estat remoguda, 

per exemple, fins ?- la profund1t8Jt de quatre dits, i Ía llavor' es posa ,a la 

profunditat de tres, es comprèn que l 'arreleta tot just nascuda, trqbarà 

una capa de .terra dura a travessar i haurà d'esmerçar bona part de les 

seves comptades energies en un inútil treball de penetració que nasal-

. tres li podríem f àcilment estalviar. • 

No deixaré, per últim, de recordar la imprescindible necessitat de te

nir el bla t .p.et de males herbes. Les herbes consumeixen ,aliment i hu

mi,üü subtníient-los a la planta· conreada que. és lo que a nosaltres in

teressa. 
Aquestes són, · sen:vor Director, les meves idees sobre el conreu d·el blat. 

Jo crec que s~. les· posessím .a Í::¡. pràétïca no èns cal <;Irien per ara mètodes 

nous de conreu; per re'sbl,dre• 1;)1 problema que a vostè .tl'pl 'justament el 

preocupa. 
M. P. R . -' 

/ 

Un nou sisteJna de rec 

F A molt temps que es parla a les révístes ag¡ràries. d:un nou ;i original 

sistema de rec, consistent en distribuir l'aigua en forma de pluj a . 

Diuen els defensors del sistema que aquest presenta una sèrie not~le 

d'aventatg~s ,que .fa;n que sigui recomanable. ,Primer que tot, .afermen 

que l'essencial en la vida de les plantes, és acostar-se, en .les pràctiques 

de conreu, a la naturalesa, fent que la planta no hagi d'ésser for,çada. 1 

~ixò, en_s_ sell).]?l~ un xi_c discutible, per tal com prec.isament el conreu iD:-

t 
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tensiu modern no és res més que un continuat forç·ament de la naturale

sa. Però en el cas que ara considerem, potser sigui veritat. El nou sis

tema de rec és un còpia del sistema natural i ha de portar, .per conse

·güent, els aventatges i inconvenients de la pluja. Els aventatges, no obs

tant, són més numerosos, car entre els inconvenients no creiem :xue hagi 

d'esmentar-se cap més que l'atapeïment de la terra, cosa verament insig

nificant. 

La pluja, com sap tothom, neteja l'atmòsfera que environa les plantes 

i les p lantes mateixes, ço que és utilíssim; transporta al terreny quanti-

Jardí prgveit d'una instaJ·Iació completa ¡¡er regar. 
La fotografia ha estat presa mentre l'aparell era en funció 

' 
tats no despreciables de nitrògen; permet, si no és torrencial, que el ter-

reny absorbeixi i aprofitj tota l'aigua caiguda, etc. Tot això, encara que 

en grau menor, s'aconsegueix amb el nou sü;tema de rec. 

, Per nosaltres, però, el mèrit principal-i és aquesta la consideració 

que ens podria decidir a adoptar-lo, és l'aprofitament complet i perfecte 

de l'aigua, ço que; en llocs on aquesta escassegi, té una importància que 

no cal remarcar. 

•, La pluja artificial s'obté per mitjà d'una installació que pot emprar-

se fàcilment en quasi totes .les terres. Un alemany, el doctor Kleine, 

d'Hannover, ha inventat uns brolladors especials constituïts per uns 
I 

tubs verticaJls proveïts d'una punta per clavar-los a terra sense perjudi-
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-
car les plantes. Els tubs van empalmats amb uns altres ~ubs hori-tzon-

tals, fixos o mòbils, que porten l'aigua a~b pressió. 

Els tubs tenen una alçada de dos metres i porten a l'extremitat un 

aparell que polvoritza l'aigua, projectant-la horitzontalment Íl conver

tint-la en finissima boira que cau damunt les plantes d 'una manera re

gular en una superficie circular de 10 a 12 metres segons la pressió de 

l 'aigua. 
' Les figures donen idea de com és projectada l'aigua. 

L'essencial en aquest sistema, és que l'aigua sigui repartida ·regular

ment i que ·caigui ben distribÚïda i sense gaire força. 

Un brollador Isolat 

La installació és regulable, de manera que poden també utilitzar-se 

com una mena de bomb.a per regar la copa dels .arbres. 

Cal que diguem, per això, gue -es tracta d 'un procediment que no ens 

sembla apl_ïcable en la gran pràctica agrària. Ningú no s'atrevirà a 

aconsellar, el sistema per regar, per exemple, un .alfalsar, per tal com la , 

installació r esultaria massa cara i s'enduria els beneficis de l'explotació. 

Però, pels jardins, pels parcs, per les explota,cïons hortícoles, sobre tot 

quan l'aigua és més aviat escassa, el procediment de rec per pluja arti

ficial pot donar malt bons resultats, car les despeses, un xic elevades de . . ' 

installació, queden compensades pel major aprofitament de la humitat. 

V. VARIAT 
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COMENTARIS • 

Filoxera vastatrix 

Janini, director de la Estació Eno.lògica de Requena, retreu el regrés 

manifest de la filoxera no. sols èn la regió vale.nci.ana, sinó fins en terri

toris de França i Argèlia, i no sols · en els peus directes sinó fins eh .els 

americans empeltats, ta-ls com .el Murviedro-Rupestris 1202 i Aramon-
Rupes: ris 1 i 9. ' 

Fa Janini !'.estudi de les causes i les troba en el terrer calis, mal es

p onjat, gota abona-t i abandonat a l'herbam ; a manca de ISUHat de 

ferro i dels fertihtzans químics. Prenent peu d'unes declaracions o'un 
vinyater cata1à, gran propietari de Gamays--Gouderc i de Rupestris-

Vinífera, diu que la filoxElra és l'agullonament: millo;r per a .que el vi

nyater sigui m és instruït i cuidadós. 
Tanmateix això ·,efl\S r esultà U:n xitC exagerat quan menys. 

Cal assegurar els Sindicats 

Hi han Sindicats, ningú :ç.o ho cj.iria, que encara no estan a_sseguratR. 

No ho han cregut opor:ú o no hi han pensat. 
La responsabilitat moral que contreuen els directors, i els perills 'que 

corren els associats són enormes. 
Una desgràcia és cosa fàcil. Un enemic o un amic imprudent o des

. cuidat poden causar la ruïna de tots, '. 
El cas del Sindicat de Cervera és recent•. Poques hores de foc · han 

estat· suficients per destruir compl~tament un edifici grandiós. 

" Si la farinera de Cervera no hagués estat assegurada, els socis del 

Sindicat serien avui a la misèria. Tots els llargs treballs i sacrificis .per 

emancipar-se dels intermediaris, haurien estat inútils. 
Però havien tingut l'acert d'assegurar l'edifici i s'hçm salvat. 

Els diners que cobraran serviran per reconstruir tot allò que la fata-

.Jitat h'a destruït. ' . ' ' 
Aquest exemple no ha d'ésser oblidat. 

D'un gra de blat, yi.nt mil espigues 

Va de bo, i la notícia 'no e,n's ve dels Estats ·Units, sinó de Rússia. 

El que hi ha és 'cp.¡e t&n grossa resulta, que la donem només que a be

nefici d 'inventari. 
Diu que' el general Le~itsky ve as'saj ant i divulgant el procediment per 

a obtenir vint mil. espigues amb un sol gra de blat. 
Es sembra de' gra en gra en forats cònics d'un pam i mig de fondària. 

Aixf que .ha grillat i grifolat, 'BS cobreix novament de terra i s'apisona, i 

això es va repetint fins a set vegades, arrib la qual cosa sembla ser, que 

donada la força amb que després surten els llucs es produeixen una infi

nitat de mates a causa de la· gran arrelament a què se l'ha forçat. 

Afegeix ei -diari d'on treiem la notícia, que deu sembrar-se molt clar. 

Per' això els nostres pagesos, parlant del rendiment d'una collita, dis

tingeixen si la sembra ha estat' feta clina o espessa. 
I diuen : per la sembradura, ha donat ... o no ha donat. 
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La jornada ramadera de Lleyda 

No ho heu llegit estimats lectors? S'ha celebrat una jornada rama- , 
dera a Ll~yda, de la qual n'ha parlat amb extraordinari entusiasme qual
que sector de la premsa catalana. 

Val la pena el bombo 'o reclam que se n'ha fet? El mateix lector ho 
1 apreciarà,_ puix diu que l' acte comença «con la proyección de la hermosa 

pelicula del Concurso y Exposición nacional de Ganadería que tuvo efec
to en La villa y .corte el a:t'í.o pa.sa.do ... >> 

Ho 1entén ibé el ·l:e~ctor? Q11alsevru diria que a una .comarca com L1eyda 
on s'lhan -celebrat !Ïmpo-rtantíssims .concursos. rarrnad-ers de cavalls, gua
rans i vaques, aiD!b alguns ani~ers d<e 'P'!llSSiltoo de ¡pl'emis, era necessari 
de f.er-li conèixer una eXlpO•Si•ció i ·con1curs !de Madrid. 

Després donà una conferència sobre aviram el Sr. Castelló, i finalment 
fou ¡projectructa 11na nov-a pel:lílcula ccen la 1cual ¡puede verse el desarroil.lo 
d1e.l ganado caJba!l1ar en Es:pa:t'í.an. 

ccE·l t'Í.Eml'IJO no ipilr.rnitió ... llàstdlma! q:uè rés lo que diria u q"!lÇ no pe1'1'11JÏ,
tió? doncs no es pogué cel_ebrar ccun concurso para la mejora de gan'ado 

1anar çlel país, cuyos preqlios alcanzaba:q la respetable suma de 3,000 pe
setasn. 

Ho debia saJber que halbia d:e ¡ploure la <<Junta regiona:l de Ganaderos 
de ,caJtaluñan! ¡perquè mira que ocórr-er-se-lï'lclelebr.ar un con.curs de bes
tla l' llaner allí on no hi ha ni un •ramat d 'ovelles! 

Ps igual que si la Mancomunitat celebrés els de guarans d'ttrgell a 
la Seu o Andorra, els de vaques i bous al Penadés i .així per l'~stil. 

Estaven de broma els organitzadors! Però de totes manere3 és més 
fàól anar a Ueyda i sojornar a un bon ib.<Ytel, no ¡pas fler •com ¡fa; ara la 
l'>'hmcomunitat anant a celebrar concursos, també . de bestiar llar. er, · ll o a 
la cwpital, sinó als pobles rd'•:eJ,sterri d' Aneo, Sort i Pont de Suert, centres 
de país productor. Ah! i amb premis que alcanzan la respetable suma, de 
7,125 pessetes -en conjunt. 

La Mancomunitat no és tan rica oom la Junta de. Grnade1·os que té la 
caixa a MaJdl"iJd7 .però fv.aja, estimu·la m~s 1a ;praduació sense tanta moixí
ganga. 

La pri,mel1a J)'esseta -< 

En tot negoci sentim a dir, que el que costa és el guanyar la primera 
pesseta. Després les altres· ja van venint. · Un polític de fama caigut ara 
diu que a 'crup · ¡políth~ té 1ae ¡pregúntar-se-'l.i com ha guanyat ,e>ls primers 
'deu mil duros de la seva iforúuna. Això vol dir que els ¡pr.o-cerdiments 
poden ·é86er diversO<s i potser no massa nets. · 

P.erò, anant al cas, els periòdics de Nord Amèrica, en donar compte 
de la mort del milionari Mr. Root, ens diuen com va determinar-se la 
base de la seva fortuna. ' 

El bon home era rellotger, i un dia, mentre escatien amb el seu únic 
aprenent una qüestió de l'ofici, ell qu~ 'sent el zumzeig d'un eixam d'abe
lles que passava pel damunt del seu cap. 

-V,et ·aquí una co.sa que m'agradaria tenir-<di<gué el '1'81llotg¡eT.
~ Aixll rai,- digué el dependent,- quant em doneu i us el portaré? 
-Un dòlar -li contestà l 'amo.-
P oc temps més tard, compareixia el dependent .amb l'eixam posat a 

' ' 
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• 
dins d'una capsa, en Root va donar-lï la moneda convinguda anà a 
cuidar-lo ~ installat-lo. 

Aquella afició li anà creixent, i d'un en va posar dos, i cent, i mil, i 
fins cent mil eixams, de tal manera, que l'home es feu ric anant posant 
eixams i venent mel per tot arreu, i al costat d'això es feu banquer, i res, 
qui sap on hauria arribat si la mort no se l'hagués endut. 

La cosa·és que 81ffilb els rellotges potser no hauria posat' mai gallina 
a l'olla. 

IEI bon pa i el bon vi 

En diverses cançons del poble, ço que vol dir que és l'expressió del 
comú sentir, es fan elogis del pa i del vi, i se'ls anom_ena el bon pa i el 
bon vi,. amb_ la qual cosa s 'entén que es vol dir el pa de blat· i el vi de 
raïms. 

Els substitutius del vi, podran nomenar-se com vulgui i ésse;· compos
tos de tan saludables substàncies com es vulgui, però, vaja, no hi h:.~. com 
el suc immortalitzat pel~ Noé. 

1 del pa què en direm? En nom de pa s'entén tot el demés, peri:> en E.l 

Pare ostre demanem el pa de cada dia, perquè és l'element priú<:'ip:ll. 
I és pa de blat, naturalment. Quan volem dir tota la bondat d'una ¡er
sona diem que és un tros de pa. I t;:tmbé aleshores volem dir l'e p:1- de
blat. 

Pa de blat, el més excellent. El bon pa 'de blat, no pas el pa de soja, 
que segons el Doctor Bergzeller de Viena també és de primera. No volem 
regatejar els mèrits d'aquesta llegum, n~ les seves virtuts curatives, però 
tan mateix, aquell regu!?t que deixa, de qualsevulga manera que se la 
disfressi, no és pas comparable al bon pa de blat. 

Una herba higromètr ica? 

Un subscriptor ens diu en una carta, que enguany tindrem una tardor 
plujosa, molt plujosa, fundant-se en que malgrat la secada de l'istiu ha 
aparegut entre mig dels camps, una hérba que ell té sabut que és l'anun
ciadora de les grans 1 ~eontinuades pluges. 

I acaba dient el nostre amable comunicant, que es tracta d'una herba 
que no la teníru vista ,de des l'any 1907, l'any de les i-nundacions, que és 
quan varen ensenyar-li que una planta desconeguda que creixia molt, 
denotava que eren prop unes pluges persistents. 

I aquest any àdhuc haver-se'n secat moltes per falta d'humitat, diu 
que ha crescut ufana en mig 'de la desolació dels camps. 

Ja ho saben els agricultors, s'apropen grans aiguats si els pronóstics 
del nostre comunicant no fallen. 

El raïm de taula 

L'envio de raïm de taula de la varietat Chasselas, d'Argèlia a Fran
ça ha estat ?-quest any particularment remunerador. 

A GRO L Y S IN E, a n t ic ri ptogàm i c, b a ctericida general. 

Específic en les mala lties de la patata, cep, pomera, etcètera 
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El raïm ben madur i ben presentat, ba estat rebut, segons llegim, 
aml> molt d'èxit i s'ila venut a la ~plaça d'e París fins a 600 ·arancs els 100 
quilos; en les altres places franceses el preu ha estat de 450 a 500 francs. 
Els envios començaren el 10 de juliol. 

En la regió litoral d'Argel, es calcula que es produeixen uns 400 mil 
quinta11s de Qhasselas que ipOt trOibar ibona venda a França .. 

Del 10 al '20 de juliol, del port d'Argel han sortit cap a França 12,784 
quimtars q·ue al preu !de 400 ;francs, representen una valor de més de cinc 
milions de francs . 

INFORMACIÓ VINÍCOLA 
Tenim ja-la collit.a a estiva en gran part, què serà total quan estes 

'i!rn1])ressions surtin en lletra de motllo . -
Està l'interès en conèixer els resultats i passarem doncs .a exposar

los en ço que coneixem nosaltres. En termes general hem fet bones 
¡veremes· poguent-.se qualificar La collita de bona en quantitat i crualitat. 
;j!:n alguns indrets, però, d'e terres grosses, la sequera. ha reduït els 
¡yolums que han .arribat a reduir un trenta i fins un trenta cinc per cent 
~a producció respecte a l'an~.erior anyada. A_mb tot, ha sigut millor 
~l resultat de ço que feia témer l'apariènca. Les curtes pluges de setem
,bre retornaren alguns vinyats comprom,esos que han donat més most 
,del que es judicava. I allí on les !.erres tenen bon subsòl i millor caient, 
.el reviscolament ha influït fins .a donar-nos plena anyad.a, però no 
1defora mida, car són poque13 les encontrades que poden declarar abund'or. 

Per terres de Ll_evant i Camp de Tarragona és alli on l'estiva Jesta. 
.lluny d'ompJe:t;Lar~se i ,ü¡.l volta a dita díferència és que es troben unes 
.çotitzacions en verema tan ·distarits. S'ha pagat el quintar de ra-ïms 
{les de les .5 fins a les 7 i Il?-i~1a pessetes, mereixent predilecció els tipus 
òe color. No fa mai: preu inicial, però temen els més que La manca d'e 
!usta-recordi's que queden bon nombre de cargues del 1922--pugui in
.fluir en deturar un alça de preurs per les ·primeres males vendes aconse
llades per la· temenç_a de que es malmeti el vi encupat. 

En preus vells s~han notat tendències a millora, car des de els 9 i 10 
rals grau-carga s'han fet ajus:.os a millor preu segons Ja condició del 
.vi i s'han fet vendes fins a trenta tres pessetes. 

I com tampoc el:s altres països vinyaters semblen trobar-se amb abun
d'or, s'ha iniciat. una corrent de millora i d'activitat d'exportació, ço 
que fa . una promesl:!- de més bons .ajustos i no allunyat temps. 

Serà, ~ens dubte, a influir-hi, _el clam repetit que demana la insta-ura
.ció de la declaració de collita i guies de circulació dels vins. Resta en 
)2eríode informatiu la reforma sol:J:i,citada, i ·les ass01ciacions tenen tot 
l'any' .de temps rper a pronunciar-se, i és ,èJ.e ,creuve que no serà pas per 
unan1ca de vots que quedarà el rproj-{')cte de la veil.la 'petiiCió, 'Ïílitjançant 
la qual pode11 tcorretgir-se a;quells vids, que · ICOiiD el -d'e l' 8idulteració i 

, consegüent allargament tant. perjudiquen a la producció :vinera. Si fos 

• 
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possible afegir-hi la supressió de l'impost de consum en les ¡p:ans urbs, 
ja .tindríem oberta l:a ruta del necessari desvetllament vinya.ter. 
• Portin-se, tde:rnéiS, a compliment sever les <disposiJCiems respecte a l'ú s 

,potable dels .alcohols i siguin els vínics els únics admesos, i tindrem 
.altre importantíssim recurs. 

* * * 
EL COEFICIENT 2'05.-La consulta que ens fou dirigida respecte a 

a;queix extrea:n té avui resposta. Quan els de~egats tècnics francesos 
¡Vingueren a Espanya a traçar els acords per a un tractat comercial, 
M. Sarruys exigí l'.estaJ:lliment del coo'filcient 2'05 apli-ca.bla a·ls vi.ll!s d'im
polta.ció, això és q:ue -els drets aranzelaris apli.lcrubles per la Duana 
francesa tinguessin un 1escreix. Altrament dit: el ¡preu total de~l'imrpost 
d'entrada seria multiplicat per 2'05 de !forma que si els dnts són de 23 
francs hectòlitre, ¡podien elevar-se . .fins a 47'15 d'rancs, o <liguea:n més 
mel do'ble de l'impost net. Va dir-se que únicament així arrilbaven a 
cabrir-s-e els negociants frall!cesos dél desequililbri que suposava el 
desnivell de rcanvi entre tfran1cs i ¡pessetes. P.er això, voldrien aug
ment prohiobitiu que tbar.raria l'entrada a1 nosti1es vins. 

PERE J. LLORT 

INFORMACIÚ OLEfCOLA 
El mercat continua encalmat sens mostrar-se del tot comprador, però, 

això si, les poques operacions que es fan, canvien d'aspecte segons siguin 
proposades pel venedor o pel comprador; és a dir, anem a vendre i no 
podem pas obtenir aquell preu que assenyalava l'última cotització, si no 
que ens hem d'acontentar amb menys, mentre si el càs és a la inversa, 
que el comprador cerca oli, es troba que té de pagar-lo a bastant més que 
el preu del mercat, i de vegades, encara no troba lo que vol. 

Com més ens atancea:n a la nova .campanya, més s'assenyala una 
puja, sobre tot amb lo que als olis fins es refereix, car no se'n produiran 
nas gaires, i demés a l'estranger també sembla que n'estan escassos. 

L'alça del canvi d'aquests dies ha fet que ens acostessim més als preus 
que es ocotitzen als meroats -estrangers, ;per això .hem rvist bellugar-se una 
mica als exportadors que han començat a enviar a França i Itàlia, on ja 
feia temps que no s'hi podia enviar oli, perquè sortia a molt sobre preu. 
de ls que ells tenien. 

La collita. que ve serà tot un desastre en lo que es refereix a Catalu
nya, perquè no es produirà pas ni oli pel consum i tindrem de valdre'ns 
pel gasto i fer l' exportació dels olis castellans i andalusos. 

Per a •d_oo ar una idea del malament que -els molins d'Urgell veuen la 

I 

L YSINE · ( GREZA), gran desinfectant i desodoritzant instantani. 
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collita, no mes direm que tenim notícies de que més de dotze moliners de· 
dita 1comarca es praparen per anar a moldre olives a Andalusia. Que 
Déu ele dongui sort, que és l'úntc que necessiten, ¡perquè estem conV1en
çuts que posats alli saln·an assentar bé el nostre pabelló, obtenint bons 
productes. 

El preus practicats han sigut, 28 i 29, els olis dolents de Tortosa; 30 i 
31 els fins de la mateixa procedència; a 3i i 32 els aragonesos ; a 33 el 
bons de Reus, tot p!*lsetes !per •canti de quin:z;e quilos, i a l'Urgell s'!ha ar
ribat a pagar 33 rals el quartà. 

Els olis al sulfur cada dia més enlaire, s'han arribat a cotitzar a 32 
uros la carga de 115 quilos. 

LISIN! ANDREU 

' 

NOTICIARI 
L a inaugumció del Celler Coopem,tiu de Santpedor ha estat feta amb 

tota solemnitat .. 
Ultra una cerimònia religiosa a la qual concorregueren molts parti

culars i comissions, es celebrà un dinar .d~ germanor en el qual: parla
ren els Srs. Prat, Vila, Creixell Marí i Moragas. 

Té capacitat per a elabÇ>rar i envasar 6,000 cargues de vi, qu_e el faran 
de marca, rosat i clar. 

Per a real!,zar les obres, el sindicat "'de Santpedor ha fet un pré¡:;tec 
a la Caixa de Pensions. 

---.A.l peu de l'tMtació del ferToca?Til de Sant Gttim, s!hi ha bastit un· 
1m magnífic ,magatzem per a expendre tota mena d'article¡¡ als socis del 
Sindicat de Cervera, qu'e tenen sa estada ¡per aqueUs varals Jde terra 
segarrenca. 

-La secció dle TVinicul tura del Sim1dicat Ag1·íco;la de l' E spl'UJga de F?ian

colí, ha 't.et remesa a la Mancomunitat de 253- obligacions ~ de la Caixa de 
Crèdit Comunal per tal de cancellar el deute que t.enia amb dita entitat 
contret per a edificar el Celler. Avui, doncs, el magnífic Celler Coopera
tiu de l'Eg¡pluga és de 1'eXlcl iJ.siva pro¡pie.tat dels sems sods que s'iha:n aven
çat nou _anys nou anys al tenn¡ps qp.e ·tenien p:er aanortiizar 1el deute . ' 

Per tal de construir el Celler l'any 1913 concertaren un ,emprèstit de 
15,000 pessetes. amb el Banc de Valls que més tard fou traspassat. a la 
·Mancomunitat, amortitzant aqueix capital en nou anys, ja que no b a 
de comptar -se l 'any 1915 en que es v.a perdre completament la collita 
del vi. 

-Un aiguamoll per a rega1· els tennes de Guiamets; D aTmós i. lvias• 

roig, està ¡projectat <Construir aL terme de Guiam-ets, en la r ier;a de P ra
dell, partida dels Monals. Hi han dos projectes per 'a la seva .construc
ció. El .de més petita iiD!poruància té un mur d'embalsaanent de 15 metres 
-d'alçària, i una cabuda de 300,000 metres cúbics. L'altre projecte té el 
mur de contenció cinc metres més alt. 

'• 
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Els p:ropietaris afectats, sense excepció, han donat tota mena de facL 
·lita~s per a veure portat a la pràctca el project~, del qual s'estan fent 
els 'estudis arrnb gran a;ciivitat. 

-Ei Sind·icat Ag1"ÍCO'la de OeTVe?'a i sa Co?na?·ca ha començat! els tre-
-balls de reconstrucció de 1a farinera, havent fet un con~.racte_ amb una 
.casa de .Barcelona. La maquinària la ha adquirida a la casa Buchle~· 

_:Germans, d' Austria, cru e és 'la casa .a la qual ]iavia . comprat l 'anterior. 

-La remolatxa sucrera. Als pobles d'Urgell que cgnreuen remolatxa 
.sucrera, ha començat la collita. I Malgrat. fes marfugues que va passar 
aqu est estiu d'escassetat d'aigües i cuques, Ja collita és m és que regu
lar, oscill.ant el seu rendiment entre 30-50 Lones per hectàrea. 

-El 'SindicCf(t Agrícola de Balague1· i sa co??üaTCa, per tal 5I-e que els 
seus asso·oiats puguin serrnibrar les Jlavors d'il:ïortolisses rum1b tota segure
tat, Jes -eX'pèn analitzaJdes .i assàjaJd,es segons. -çertifilcat que garanteix un 
'98 1/2 per 100 de puresa i un 98 per· 100 de poder germinatiu. 

-L'e.nginye1· ag1·ícola i col-laborador d?AGRICULTURA ·e.n Ramon Sala, 

~u.e resideix a, Balaguer, preparant-se per ·a desenrotllar una explotació 
industrial fruitera, ha estat encarregat de la pasteurització de la llet 
:IJroduïda alli, ara que ha cessat el funcionament de la Condenseria del 
Segre que elaborava la llet cond'en?ada marca «La vàqueran. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICU8TURA 
DE LA MANCOMUN ITAT DE CATALUNYA . 

La &_ecció de Patologia_ Vegetal dels Serveis de Ramaderia· h an practi-
, •Cat treJbaJ.ls d'investigaJCió a sol:lkitu.ò. de veterinaris ·i ra;maders de Prat 

del Llobregat, Sant Andreu de Palomar, Balague_r, !bars d'Urgell, An
gl-esòla i .Sallent, !havent visitat ·•dlv:erS'es -contra-d:es per tal :d'estudiar di- · 
rectament les malalties del bestiar. 

Ha estat nomenat Administrador de la finca adquirida per la, Manco
munitat a Caldes de. Montbuy, l'enginyer agrícola, en Joan Salam i 
.Calafell . 

Els serveis de ramaderia han continuat la seva tasca de donar con
ferències d'alimentacfó i engreix de ved ells, bous i porc¡& i sobre malalties 
de le's gallines, a diferents pobles de Catalunya, havent-ne donat darre
rament a Porreras, Santa Pau, Castell d 'Aro, Llagostera, Sant GregoÍ'i 
Canet d'Adri i Torteillà. 

El personal del Servei de Terra Campa ha visitat el camp de d~mos
iració de Mayals per a fer assaigs de sembra a màquina, ha visitat el _ 
-camp experimental d 'Olot, i contestat diverses consultes relacionades amb 
la Secció: 

Ha estat nomenat operador del Laborat.ori d'anàlisis deis Serveis 
Tècnics d'Agricultura} D. Alfons Cantó. 

' 
d b 1 ' de Ja casa Quinlana & Torres- Tarragona- enriquei-

él. O S- quzmzCS xen I' Agricultor. Així ho cerlifiquen tots els que els 
han empleat. - Ous desinfectants per a gallines i coloms 

QUINTANA & T O RRES : Carrer de Barcelona, 4. ·- TARRAGONA 
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Pele Serveis Tècnilcs d' Aigricultura s'lha ·81dquirit la maquinària a!grí
cola adequada, per tal de porta;r als camps experimentals i de demostra
èió que la Mancomunitat t é al seu càrrec, tots aquells avenços recoma
nats p er la mecànica agrícola. 

En lo que resta de m es, els Serveis. de Ramaderia, celebraràn con
cursos a Sort, Seu d 'Urgell, i Puigcerdà, que .seran respectivament de 
bestiar llaner, boví lleter, porquí, cavalli i bovf. 

CONSULTORI Bn aquesta secció es respondrà gra
tuitament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin e i s llegidors 

T. V. SANT FELIU.-La clorosi de. la perera es manifesta sobretot quan 
és empeltada ~obre codonyer i és pl~ntada en terrenys .caliços. En 
aquest cas és millm: usar com a patró el franc. ·Pensem, de totes mane
res, que nu deu ésser aquesta la causa de la malaltia_ dels seus arbres. 

Un sist~ma que ha donat fins ara bons resultats, consisteix en pintar 
després de l'esporgada, les ferides .amb una solució de sulfat de ferro al 
30 p er c~nt. Aques-t tractament es completa a la primavera fent en el 
tronc amb una barrina un forat en direcció oblíqua, d'una· llargada igual; 
a la meitat del diàmetre del tronc i d'una· amplada aproximadament igual 
a la dècima part d'aquest diàmetre. Dins del forat es pQsa sulfat fle 
ferro en pols, ben atapeït i un cop ple es tapa amb màstic d'empeltar. 

En els terreny.s on. •la >Clorosi es manif.esta fàJCilrrnent, •cal !Witar les 
subministracions d'adobs orgànics, ~ v iq,cilita;r la sortida de les •aigües. 

T. R. MORA.-No coneixem cap reme.i. que vagi bé per treure el gust i 
l 'olor de ranci a un oli. Els procediments que podríem recomanar-li són 
inJdustrials i tdonen resultat 'SOJ,ament qua;n 1el :gra:u d'lenra.ricirumemt no és 
massa fort. · · 

El pro,cedime11t. casolà amb la magnèsia, és, entre els casolans, l 'únic 
que ¡pot anar, 'Però li ·8Jconsellem: que no cmlfii massa ~en UJn. èxit comp-let. 
Les rprüipor.cions' qu~ 'i.ndLca van bé. 
' L 'essencial, i és això ~1 que h a:' de recordar sempre m.és, és que cal 

tenir totes les precaucions per evitar que ·l 'oli s'entancii. Aquest és, in-
discutiblement, el 'millor remei. · 

A. C. GIRONA ·Sobre l 'empelt hi-ha un llibre francès, únic potser en el 
seu gènere i molt bo : Ch. Balte•t, L'art de, g?·effer. En espanyol no hi 
ha IC8Jp •O;bra espe!Cia1Ítzruda. Die iru;cti.C).ll1Jures n'lhi han id.ThBS de bones, 
la d'En Tamaro, Fructicultura, traduïda de l'italià i la de Bussard i 
Duva¿, A1·boricultura fruitem, traduïda · dei francès. La primera, que 
costa unes 35 o 38 pessetes ens sembla més recomanable . per tal com és 
feta per un país de condicions semblants a les nostres. 

Respecte a les malaltiés, P.ot consultar-nos · que procurarem com
plaure'!. Es convenient que ultra les s.eves descripcions o observacions 
rns 1enVii 'l:es parts atacasdes. 

B: V. ToRRELLES DE .Forx. Li -contestarean.. ·en- el número· ipròXilln amib 
un aji~C'le . · . · · :l ', 

R. s. 



Agrictütura 563 

CALENDARI 

de sembres i planta c ions de les H ortal isses i Farratges més 

generalitzat s o c u lt ivats a Cat a lunya 

SETEMBRE I OCTUBRE 

I{ORTALI~SES 
Es sembra:: 
Bledes grogues o blanques.- Dledes morades p er a bivern.- Ceba ver

mella per a cabessar.-Ceba dolça de Sant Vicens.-Ceba blanca, gros
sa.- Ceba d'en Campeny.-Col de cabdell o de soldat.-Col de Pasqua 
o paperina. - Col genovesa. - Col borratxona. - Col de Milà grossa. -
Col molt grossa, francesa.-Enciam escaroler de primavera.-Enciam 
llarg, blanc o romà.-Enciam llarg, negre, o gabaig.-Escarola de cabell 
d' àngel.-Escarola doble; crespada.- Espinacs.-Fabes prirnerenques.
Fasols tardans (a p rimers de setembre).-JuliverP.-Nap llarg, bl.anc.
Nap llarg, negre.-Nap rodó, blanc.-Nap rodó, negre.-Pastanaga de 
taula.-Pèsols nanos de set setmanes (millor en setembre}.-Pèsols alts, 
de desgran.ar.-,Pèsols alts, tirabecs o caputxins.-Pèsols nanos, verds 
d'Austràlia. - Porros. - Ravanet s mitjans. - Ravanets rodons. - Raves 
llargs.-Remolatxa de taula.-Serfull.-Xicoira.- Xirivies. 

Es planten: 
Alls p rimerencs.-Escalúnyes.- Escarchoferes.-Maduixeres (millor en 

octubre). 

FARRATGES· 
Es sembren: 
Alfals.-Co!. geganta.-Nap gros de bou.-Pastanaga grossa (millor en 

agost) .-Raves grossos de bou.-Trèbol gros o Trèfula.-Trèbol anual 
o herba fe .-Trepadella.-Veces.-1 les herbes dels prats. 

Per majors det.aJls dirigir-se a Fills de Nonell, Plaça de Santa Maria.
Barcelo_na. 

' --'----....-~..-.....-~-----...:--.:~---~~~~-......._._ ........... 
I .................................................................................................... . . 

.. D 'ACÍ I D 'ALLÀ= 

MA.G A.ZINE 

M ENSUAL 

........... 

Aquest magazinees lae~·ònica vivent 
de tots els fets per qualsevol con
cepte memorables i curiosos, els es
ports, les modes, les curiositats cien
tífiques. etc .-L'exemplar, 1'25 ptes. 

PREU ~ D E SUB S CRI PCI Óa 

Barcelona. 13'50 ptes. l'any: fora, 
14,50 ptes .; estranger, 18 pessetes. 
Hi ha tapes especials per a enqua
dernar el «magazine», formant dos 
volums anyals. -Les tapes soltes, 2 
ptes.; enquadernació i tapes, 4 ptes. 

Director: IGNASI 

FOLCH-I TORRES 

• ••••••••• 
Redacció: EDITORIAL CATALANA, S. A. - Ferlandina, 7, 9 i li • Tel. 5329 A ¡
Administració: Escudellers, 1 O bit , entresol - Telèfen 184 -A ·¡ . .................................................................................................... 
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o======~==========~==~==~·- o 
SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Contin_uadora de 

SERD~, ROS I C.A - Vilaf1·anca del Penedès 
AGÈNCIA A BARCELO!'JA: Va lència, 278 

••• • •• 
PREMS·ri-6 CONTÍNUES ''MABILLE"" _, 

Les més perfèccionades : Les més sòlides : Les més ecol'\òmiques 

" PREMS.ES MÈCÀNIQUES· AUTOMÀ·TIQUES 
• ~ I 

PREMSES A MA : TREPITJAI!)ORE~! BOMBES 

MAN&UERES I AIXETES IBER A TINES 

lnstal·la:cr ons modenos ¡ur a Cellers Cooperatius 

·Producte_s· Enològics 

Adobs químics 

Ap ·~reJ-Iio ·d' anàlisis de vins 

Sofres i Sulfats 
. . .. 

~~---=-=-=----~=-~--=----=-~~,~~~====·=-~·~~--

!:!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE = . . = 

Tr4c~órs A$!rícol~~-

: .; ,.,. CLETRA C~, 
-

= = 

= 

Tipus ·,Tanc ¡ 
Recone¡t"u ts pels tècnics 1 

com els de major ren<li~. 
niènt i de més utiliTaT per a-·· 1 
tota classe de cu lTiu s. ¿ 

I 
Tot ogricultor progressiu i · 
amant d'els seus inTeressos I 
que des•tgi augmentar conl;i-
derablement el p rod ucte éle · . 
ses finques, deu enTerar-se 

, dels aventatges que ofereix el I .. , eLET It A en .:....___ __________ , 
. Aparells complementar-is de_torea classes i 

: ' · 
Tipus W 14 /'22 HP. 
per a tota classe de culTius 

Pessetes t!,o'OQ 

¿marqpes , a preus· cnn~id~rablement reduïts 

_D emanar catàlegs i proves al re
. l?resentan f genera l a Espanya: 

::: ~ Ti .pus F 9(1 6 HP-. -Aulom9.vil Sa19n 
per a vioy~s •. h,o¡ts i petites 

= 
= 

= . . .· -~r~ pi ef~!s - .· . . Traial¡ar, n .BARCELONA I ~ 
_ Pes~etes 6,5oo· - ::: 

~llllllllji~ IIIIÍÍIÍÍIIII.IIIIIIj-j¡jÍIIIIÍIIIIIIÍiiiiÏ IIIIIIIIIIIIIIÍ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllilllllll~ 
En dirigir-vós a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



JOSEP SANTANA S'OL ER 
Gran Via Laietana, t 1 BARCELONA Apartat 226 . . 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Primeres matèries per adobs :: Arseniat de sosa i t:ianuro sòdic: 

'· 

. 
Venedor exc:Iusiu delleèitim lYSOl, de la 
c:asa sc:hüiKe & Hayr A. 6., de Bamburè 

·-------------------------------·· 
Màquina d'escriure 

UNDERWOOD 
Companyia Mecanogràfica 

Guillem Trúniger, S. A. i -
Campió ofi cial duran! 

17_anys consecu~us Balmes, 7 . • ~ Barcelona 

··-------------------------------· 

PERE 
' , 

PARES 
Passeig Duana, 15 

Barce l ona 

Divers itat de models 
i tamann de fi I tres per 
a vins i mares : Filtre 
un iversal per a vins, li
cors, alco hol, etc., re
gul ab le; fun c iona amb 
discos de cotó q ue es 
renten i tornen a ser
vir, per tant, no h i ha 
gasto d 'entretenimen t, 
com de paper a m ianto, 

etcètera, ect . 

• 1 I I I I I 1 I t t I I I I I t I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • 
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• IMPRESOS VARIATS I DE LUXB -· 
11 11 li 11 11 11 B LLIBRBS DB TOTBS MBNBS 8 11 11 11 8 •• 

• • • • • • • • ~------~~------~~----------------------~---~ ••••••••••••••••• 
GRAN VIVER D'OLIVERES ARBEQUINE! 

I JAUME OLIVELLA GALOFRÉ 

PREUS: 

Carrer d'Anselm Clavé, 11 

Sant Quintf de Mediona 

Plançons de 3 anys, d.e 1,10 a 1,50 metres d'alt, <t 80 pessetes el!UO 

• 2 • 0,80 a 1,20 » a 65 • 

' 1 • 0'40 a 0,80 a 45 

Salvo variació o existència. Aquests preus s' entenen francs de port 

fins a l'estació del ferrocarril de Sant Sadurní de Noya. · 
Embalatge en bones condicions en caixes amb herba tendra, a 

10 pessetes per cada 100 plançons. 
Les oliveres arbequines són les més adequades al clima i terreny 

dc Catalunya i, demés, són les q11e produeixen l'oli més apreciat en els li 
. , mercats d'ací i de fora. . -dl- ' 

En dirig'ir-vos a les cases anunciadores·, citeu AGRICULTURA 
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A·. 
Cas~ central: 

Pass~elg de Gràcia, 76 

Telèfo.n : A 1944 

Apartat ' 225 

"' B A R C E L O N •A 
MADRID - SEVILLA - VALÈNCfA 

;,¡ 

¡ 

BILBAO 

lnstal·lacipns'· ~ompletes de tota Classe de Laboratoris 
Balances "SAihORIUS'" : : Micro'seopis "REICHERT" 

Porcellana fina resistent al foc : : Vidre Jena i corrent 
Aparells per a tota çlasse d'anàlisi de vins, ~•SALLBRON"; 

••MALLIOAND", ètc. :: Estoigs portàttls per a ané\lisi d'olis 

Aparells "OERB~R" per a anàl!sïi ·higiene de la llet 
Estoigs portàtils per ·a analitzar RÀ,PIDAMEN Ja · llet, 

APROPIATS PER A VETERINARIS 
'brans existències ~fi m'aterial de· 

CIRURGIA VETERINARI A 

S U L F: A T A.D O R ·A 

BAC.CH~S~ 
ENSOFRADORE,S de motxila 
MANEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATALEG 

CONSTRUCTOR c. CI.VIL 
Alfonso X'll , 66 • T ~lèfon 2217 G • BARCELONA 

,, 

·----------··----..... 
Molins i Jruuradors "JORRHS" 

Per a Moresc, G~ 
rtofes, faves; s~
gol I tota classe 
de cerea ls. Els de 
major renc;f irnent I 
de més dur ada. 
P rov es gra ti s. 
Més de cent cartes 
· de referènl'ia. 

MllRt: TORHAS 
llngeiS, 12 
Barc:elona 

Editorial Catalana 
======S A fac ilita al ma-teix 

• • preu les publ i c<~.cions 
d i vu lgadores a¡:. l ~ 

Serveis Tècnics d'A· 
g;icu lt ura i els t~xtos 
d'ensenyament pns

"tal de l 'Escola Su
perior d'Agricultura 

Plaça dels Angels, 1. .J. Ferlandlna, 7, O l t1 
Admlnidració: Carrer Escudellers, 10 bi~ 

En diriglr-vus a les cases anunciadorS'$, citeu AGRICULTURA 

' . 
·' 

-· 

,, 

l' 

•' ¡, 



\. 

' I 

Anhídrid Sulfurós líQuid Puríssim 
" 

Econòmic 

S. I. C. M. 
Per a sulfitar mos1s. conservar vins. 
desinfectar recipi-ents, és iusubstituïble 

, _____ I Sals de Potassa 
Senzill - Pur 

, 

' de Alsàcia 
·I 

I ·¡. 
I • 

¡ 
¡ 
{ 

t Les més riques 1 

i &emptesd'ímpureses ,. 
' Les millor presentades ; 

l Les més barates 

.. 

.. 
Sens olor-Sens sabor Enè,-gíc - Econòmic 

Clarificador\ p~r a Vins 

lli 

. ·(ê~PA¡;iiA . €~E.F\CIAL I~È.1UCÀ 
.r. •• , I .. 

AGÈNCIA DE BARCE·LONA 

Gran Via Laietana, 4 .. Apartat 872 

I 

I Publiquemj subminisfrem,gratuïrament un Butlletí Agricola quinzenal d'os-

~~~-ci-l·l-ac-io-·d~e·p-re·u·s-in·o-le·s~út-ils~so•b-re·A·d·o-bs-·;rP·r-od·u-ct-es~pe·r·a·I'·A-gr-ic·u-llu·r~a~~~ 
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