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Per un treball pràctic és convenient 
qué, . en' èls trassegaments 'd'èlabo
ració, adopteu l'empleo d'una bona 

•Bohrba-1 'un bon Filtre per presentar 
... ,~ -., ...... " --' .. , millor. els <.Vostres vins .' ... , __ '=ld~ 

Bombes: Fafeur.~~ -- Catalanes 

MARMONIER 
Tubs d'immersió per a bocois, aixe
tes, coladors, records, etc. - Tubs 
de goma, aspirants ratllats, blindats 

i llisos 

Filtres "TORMO" 
de una, dos, tres, quatrè i cinc bateries 

Material Viti-Vinícola, ProduCtes Enològics marca ENOL 
Aparells per a anàlisis dels vins 

•••• 
~ 

VICENS VILA CLOSA 
(SUCCESSOR DE KEGELS 

Passeig de Gràcia~ SS 
Direui6 telegrAfica 1 KEGEVIL!\. 

TelHon 0}8 G. 

BARCELONA 

VILA) 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



Maquinària Olivarera 
PER A L'ELABORACIÓ D'OLIS 

Grans rendiments per a petites i grans instal'lacions 

PROPIETHRI8! Ulsileu els molins 1 us conuencer~u de l'èxit 

Vista gene ral de una instal·lació tipus lndus-__ .:.__ ___ _,

1 

I 
trial i model de <Elaboració oliera• per a un , • 
rendiment de 20 quilós d'olives en 24 hores. 

Característiques principals de garantia: 
QUALITAT- QUANTITAT- ECONOMIA . 

QUALITAT.- S'obté elaborant olives recent collides. 
S'evita per complet els tan perjudicials esquitxos. 
QUANTITAT. - S'obté del 85 al 95 per cent d'o~ en 
primera pressió d'olives recent collides : S'obté un 
esgotame,nt en les pinyoles molt major, desconegut 
=======fins la data ===== == 
ECONOMIA. - S'obté un estalvi del 75 per cent de 
cufins amb molt major rendiment en igualtat de 
personal, local i material : Factors en junt de 
moltíssima importància, difícilment d'obtenir amh els 
demés Sistemes de Molins : Per a millors referències, 
visiteu instal·lacions i per a tota classe de projectes 

tècnico-pràctícs 

Tallers SALVATELLA , Tortosa 

Nou •molinet.. Model 
1923, per a conèixer la 
quantitat d'oli que con
té un quilo d'olives. 

Pessetes 759 
Oemani' s catàleg 

En dirigir-vos a tes cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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HHJOUS, JfUlfS, fOfXOS 
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 millo!é podrà s-ervir-Jo en 

Màquines, Forns Assecadors 
= 

-
VDA. J. 

·-

i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials per a construcció 

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

F. VILL_AL TA, s. EN c. 
BARCELONA 

Oficines. -

Nou San-t Francisco, 28 
Apartat correus n. 0 65 

Telèfon 568 

;¡ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

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, 
trèbol, remolatxes , naps , etc. 

S'enviaran gratis els catàlegs de les di

ferents seccions que es dedica aquesta 

casa als que ' 

· Gran Centre de Pro
duccions Agrícoles 

Fundat per D. Frañcesc 
Vidal i Codina en 1864 
Dirigit per D. Silvi VIdal Pérez 

P~ove'idor de l'Associació 

d'AgricultÒrs d'Espanya 

ho sol·!ic!ln Direcció telegràfica: Vidal-Camps Elisis-Lleyda-Telèf. "28 

En dirigir-vos a les cases anunciadores\ citeu AGRICULTURA 
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GRANOLLERS 

Sta. Eulària 

(Barcelona) 

Per a que els seus Garrins creixin 
de pressa, no n'hi ha prou amb les 
farines vegetals, perquè sQn pobres 
en Proteïnes i Matèries minerales 
(Fosfat, Calç).- Posi vostè ·un com-

plement de 200 grams de 

L 'únic 

aliment 

animal 

complert 

F.ARIN A DE PEIX 
fresc i dissecat, desgrassat, marca ''A TLANTIC" 

P1·oteines: 62 °/o : Fosfats: 18 °/ò : .Calc: 7 °/o, en el menjar diari dels Mamellons 
i Tocinets, i 120 dies desprès de 
desmamar-los estaran engreixats 

S U ·L F ATA D O R A 
l 

BACCHUS 
ENSOFRADORES de motxila 
MANEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATÀLEG 

CONSTRUCTOR c. CIVIL 
Alfonso Xli, 66 ·Telèfon 2217 G· BARCEL~NA 

..................................................................................................... . . . 
lBOMBES 

ESPECIALS PER A POU 

accionades per cables des de l"elt
terior : Gran assorlit de Bom

bes de diverses classes 

MOTORS ELÈCTRICS 

Schneider 

Garrièosa, tlavtrie 
i Borrtll, s. en .:. 

Arastó, 111 : BllRt:ELONA 

TeJèlon 1490 G. 

....•...........................•................................................................... 
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El míllo}" desinfectant 

En Bruto 
lnofensivo y de olot agradable. 

No Mancba 
Pat'a deslnfecclón de locales,-mobiliàdos, cuadras, gallineros 
y pat'a la agricultura. Contra parasitos, pat'a lavar las ropas 
de enfet"mos infecciosos, especialmente tuberculosos. Para 

usos veterinarios y para eliminar malos olores. 

,LYSOFORM" Dr. Hans Rosemann, BERLIN. 
Produeto e)aborado por el tarmacéutlco Don C. Sarrlas, en 10 J,aboratorlo de Barcelona, 

por ceat6n de "Lyt oform" Dr. Hana Ruaen•ann, Borlin. 

lnstrucciones para el uso 
2 a 3 partes de .,Lysofonn" cm broto per 100 partes de agua callmte. 

1. Dalnfecd6n del cuarlo del mfenno y otros tocates, limplande el pavimento 
y frotando las paredes, con un trapo húmedo. 

2. Deslnfecd6n de la ropa. La ropa se lava después de babaia puesto a 'l'l!lllOJar 
por espado de unaa 24 boraa en una solucl6n callente de I ptt 100. He aqul un 
procedlmlento adoptado en vlrtud .del dictamen facultatlvo en numerosoa 
hospltales y sanatorlos de tubttculosos y que se recomlenda para todo bogar 
doméstlco. Lysoform llmpia por si mlsmo y ahorra jab6n al proplo tlempo 
que contrlbuye a la conservad6n de la ropa. 

3. Para redplentes, retretes, bidets, escupideras. Llmpieza de tubes de desagüe 
y vatedaos, de los annarios, frlgori6cos y despensas. .,Lysoform" elimina 
todo mal olor. Los allmentos no toman el olor del .,Lysoform." 

4. Extttminlo de parasitos de toda especie en locales, en plantas y anlmales 
doméstlcos (perros, conejos, gatos, pajaros etc.) Una loclon elimina el 
mal olor de los anlmales. 

s. Para usos veterlnarlos. Lociones y compresas en casos de renilla, usagre, rolla 
y otraa afecciones de la piel en los anlmales doméstlcos. Recomlmdanse 
fricciones con una soluc16n de 20 por 100 y luego una loci6n con otra 
aolucl6n al 5 per 100. 

Nota lmportante. Para la higiene o desinfecci6n pHsonal y 
pat'a usos clínicos y ttatamiento de heddas, asi como pat'll 
enfermedades de la piel, debe emplearse el ,,Lysoform" put'o, 
que lo disting,ue la etiqueta de ,La enfennera". 

Es ven aconduït en llaunes de 1, 4 1/ 4 i Ío ~ílos 

Robert 
Represenidni General per • Espanya: 

Te~éhendorff J, A. CldV'", !J, pral. 

BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, clt81J AGRICULTURA 
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AGRiCULTUR/ '\ 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 - Fora: Pessetes 10 - E stranger: Pessetes 11 

· Número solt: Pessetes 0'50 

La fructicultura enguany a l'Urgell 

II 

\ 

E NGUANY la producció ha s~t e~cepcionalment grossa. Hi havia co-

llita plena a tot l'Urgell, i, demés, ·com anirà suoce-int cada any 

d 'ara .etn avant, •hi ha hagut la collita dels ar:t>res joves que van entrant 

en pr<>d:uopió. 
Valor •en quilògr.ams i en pessetes? Això, que seria de molt inte;rèf; 

conèixer als efectes d'orientació comercial i d•a producció, són d.ades 

per ara desconegudes per tot l'Urgell. 
Un gros exportador de Ll:ayda em deia que a la segona quinzena de 

juliol el seu agent de Duanes a Irun, despatxava ' diàriament uns 10,000 

cist•ells de pruna , i que, al seu criteri, sortien llavors, per aquella Duana, 

uns 50 vagons diar is d-3 pruna cap a l'estranger. 
En el fort d-e la ·producció de Lleyda surten (segons e1s nostre.s infor

mes) uns 8 vagons diaris, amb una càrrega de 300 a 400 cistells de 10 

quiloS. Enguany es ova començar la temporada •al 5 de juliol, i va durar 

forta fins al 30. Segons aquests càlculs, haurieR sortit (25x 8x3,000) uns 

600,000 quilos de pruna fresca, cap a l'estranger. Aquest càlcul és ben 

moderat. Ens sembla a nosaltres que la sola pruna Clàudia V•arda 

ha valgut enguany a l'Urgell i riber.a del Segre unes 250,000 pessetes. 

Se'ns assegura qu·3 hi ba hagut prunaire a: l'Urgell, que ell sol ba 

produït 60,000 quilos de pruna. 

P1·eus de f1-uita 

No tot ba sigut vendre la pruna Clàudia Verda a 1 pesseta l'arrova 

i encara amb dificultat. Totes les fruites tenen P'arvindre a l'Urgell, i es 

pot demostrar observant els preus al ·mercat de Lleyda, on els pagesos i 

' I 
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els com:lrciants, sense més regulació que la oferta i la demanda fan 

els preus. 

No diem res de la maduixa. Ací és més cara que a Barcelona; però 

la producció actual no té més abast que el consum loca·l. 

Als primers dies de maig hi apareix la cirera. Hi ha anys qu•3 encara 

é·s a l'abril. Excedeix en això ·el poble ·de Corbins al .nord de Lleyda, (en 

la unió del . Ribagorçana amb el Segre) el qual és la Meca d•els cirerElirs 

en quant a quantitat, qualitat i varietals. o és la més primerenca la de 

més preu, sinó que és la garrafa! més primerenca la que assoleix els 

més alts preus. Aquesta, al 25 d:a maig es pagava a la plaça de Lleyda 

a 18 i 20 pessetes l'arrova. La garrafa! tardana se féu tot la temporada 

cap a les 8 pessetes l'arrova. 

Cap als 20-25 de juny, a Ueyda, es pagava la pruna <<rojan (és el nom 

del m'3rcat i no l'hem pogut encara identificar) a 1{)-12 pessetes l'arrova, 

i nosaltres mateix·os al 30 de juny la cobràvem .a 8 pessetes arrova. Per 

aquestes dates abunda l'albercoc (que dit siga· de pas no produeix •al país, 

ni les varietats d'exportar, ni les de pulpa que té Múrcia), però encara 

ee vengué entrEli 2 i 2'50 .pessetes arrova. 

El préssec Amsdem i els similars primerengs no són gaire produïts, 

però cap als primers de juliol apareix al mercat de Lleyda un gabatx 

esplèndid que V::l del baix Segre, de cap a Torres, La Granja, i altres llocs 

veïns. Es vengué .a sobre 10 pessetes arrova. El'S préssecs, fins a l'agost 

i sei•embre en què tant abunden, havien d'ésser molt dohnts que no es 

paguessin a 8 pessetes arrova. Al setembre són molt recercats •als que 

baixen de la .ribera; d•e R.ilbrugorÇ'a. I ·ara, a la tq.uqor, l'abundantíssima 

collita de pomes i peras ha fet uns preus fluixos per aquests fruits. En

cara més fluixos a proporció han sigut els preus dels · codonys, degut 

principa·lment a la caresfii.a del sucre que ha reduït en qui-sap J•extensió 

la producció <ia cod<myat. 

Ara que això de que el preus són baixos per les fruites d'hirv~rn, és 

un xic fals. Són més baixos que en altres anys, quan l'escassetat de la 

collita és sols justam3nt suficient pel consum local. Enguany, a la collita, 

s'obtenia al mercat, indist>intament poma o pera~ a 2-3 pessetes arrova, 

segons qualitat. 

Amb aquestes fruites s'ha palesat lm altre dels ens·anyaments, pels 

que han sapigut veure. No solament a la tardor, sjnó a l'istiu (als pobles 

àel Sur de L'leyda vengueren molt bé la poma d'agost dita «d·ell ·Cam¡p·n); 

l'abundor de collita ba atret molts més compradors barcelonins que altres 
. ' 

anys, i tothom que n'ba tingut una regular partida, · l'ha venpda bé. 

Nosaltres I) o hem dit moltes vagades als nostrres amics de l'Urgell: ----<Quan 

tingueu producció de qual evol altra fruita, vindran igualment compra-
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dors com per la. pruna. Hem em·agnat amb més d'un, que la collita de 

poma i pel'a d'enguany venuda a l'arbre o bo i collida, li ha fet fer 

números· i heure esment de lo que aquestes fruites poden donar. Nosaltres 

hem vist ··:m la finca del Sr. Ticó, de Balaguer, mo~ts pomers de 12 anys 

que passaven dels 50 quilos de fruita. 

I encara el preu que diem que es féu en els mercats i arbres d'ací, és 

més l'3latiu si ens fixem amb els preus de Barcelona al merc~t central 

veiem que s'hi cotitzà la poma i pera- als volts de les 10 pessetes per 

arrova. I de veritat1 és un desnivell massa gran entre 3 p·2sseteê a l'Ur

gell i 10 pessetes al mercat. de Barcelona; havent-la haguda. d'anar a 

buscar a J.'Aragó, segons ells. En justícia, ·però, ja trobem prou bé que 

es pagui a 3 pessetes arrova la. poma i en l'arbre. El que vulgui més, ha 

de fer com un excellent amic nostre, SJnginY'3r agrícola,_ qui en una finca 

seva de l'Urgell produeix poma i pera de primera qu-alitat, la cull .amb 

cura, la tria en classes, 1'•3mbala molt bé, i enviada directament a Bar

celona, on hi arriba amJ:J una presentació de tota primera. qualitat, la 

cobra a sobre les 10 pessetes arrova, cobrant amb escreix l'extra cuidada. 

Aixi és com se fom:mta :un consum. 

Hem de fe?' rrwlt .camí encara 

No gaires números endarrera d'aquesta mateixa AGRICULTURA, el seu 

director, En A. Matons, queixant-se d·2 la· manca d'una sola mostra coo

perativa entre .els fruitaires catalans, deia que la causa n'era el sentir-se 

massa rics, és dir que la seva producció d·3ixava un marge segur encara. 

Hi estem conformes: aquesta deu ésser-ne Ja raó principal d'aquella. 

manca; però seria més de savi, el criar associacions per_ a preV'3nir que 

vingués la justesa del benefici, que no pas esperar a que hagi arribat• la 

manca de ben•3fici per associar-se en defensa. 

Actualment el fruitaire català lluita sol, i desorientadament, malme

tent-se així la. pràctica totalitat d'aquests esforços isolats que, d'ésser ben 

apl!3gats, podrien millorar considerablement la nostra truticultura. 

Cada fruitaire de per si té enfront aquests problemes: manca de 

literatura tècnica del país, i adaptada a les nostres necessitats; desco

neiX'3ment de varietats convenients; adaptació i estudi de varietats no

ves, la major part d'elles estrangeres; recerca d'un viverista de serietat 

tècnica. i comercial ; desconeix•emeñt de les solucions en altres comarques 

fruiteres; la menaça ·constant de malures noves que podria isolar-les, 

A GRO L Y S I·N E, anticriptogàmic, bactericida general. 

Específic en les malalties de ta• patata, cep, pomera, etcètera 
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o posar-los-hi una frontera; competències d'altres països del nostr3 

mateix Estat; les competències estrangeres; la manca de facilitats de 

t•ransport la impossibilitat d'orientar als industrials, i de contact·~ amb 

ells, quan se referís a l'aprofitament de fruites. 
Existint .aquest problemes a resoldre, exposem a la consid.'~ració dels 

fruitaires, per(fllè no hem fet ja una unió de fruitaires catalans per a 

resoldre aqm;stes necessitats d'abast• collectiu, que no poden arreglar ni 

·els individus sols, ni les agrupacions locals. Una unió a semblança de 

l'Unió de Vinyaters, de la «Société Pomologiquen, de França, de molta 

activitat, de més activitat que cap d'aquestes. Unió qm ben sovint• aple

gués a tots els fr:uitaires en Congrés, on tots hi anessin per ensenyar 

allò que llur experiència els hagués demostrat• i ap·~ndre el que els altres 
sapiguessin; a ajudar -a reso.ldre e1s .problemes de tots, i a buscar si ~ 

algú h.a. vesolt la :p-ròpia .dificultat que ell no pot resoldre. Unió les pu

blicacions de la qual fossin l'orientació ~n pràctiques culturals, i en les 

que s'hi anés escatint el just• historial de les varietats nostr~s, i de les 

de importació. 
Unió que tingués la llista negra dels mals viverístes. 

Unió que fes barrar el pas a tantes malul"~s noves que ténim a les 

portes dels nostres fruiterars. Unió que sabés fe!' bona, política, polífica 

de protecció a la nostra fruticultura, vetllant els aranzels, pers~guint la 

sofisticació dels derivats de fruites, buscant• millors mitjans .de transports. 

Un.i.ò que fos ·e'l !lleJ[e .de r.e.Iació entre lfr:uiiaires i ind\ffitrials o comer

ciants, orientant a uns i altres i en profit de tot~. 

Nosaltres sabem que ja hi ha fruitoaires que senten com nosaltl"~S 

mateixos .aquesta necessitat. Siguem actius, posem-nol? en relació, i no 

trigarem a fo~r-ho. 
R. SALA 

'Balaguer, tardor 1923. 

~~~----~~-------~----------·-------·--------------

El blat, la farina i el pa 

EL nostre passat article Derivacions de llL taxa del P•lb, publtcat en 
ci número 21 d'AGRICULTURA, !ha reput fo.rtoo objeccions- dels en

tesos en molineria, tota vegada, di:u un d'ells, que els números adduïts 

pel fabricant de farines, són hàbilment aportats, no proven 

la veritat sinó en l'aspecte parcia~ i únic~ment . en el sentit qu-e vol 

l'expositor; el probl~ma, però, no pot deslligar-s\! pas de tal com el 
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plantejava l•a revista de Madrid que ·d-onà peu a l'article, ço és a la 

producció_ del iblat. 

El Sr. Ramon Yidal! de Montpalau, en la seva tripl-'e personalitat de 

propietari, de productor èLe blat, i d-e gerent del Sindicat Agrícola 

de Cervera i sa Comarca, entitat que és a la vegada fabricant de blat 

i elaboradora de P'a, .dissentint també de1l criteri del nostre ,faJbri.cant 

consultat, del qual, rep-efim com alli dèiem, no férem més que trans

~riure ço que -ens -comptà, en amical conversa -habuda ens ha posat 

també de relleu la sev-a disconformitat, per tal com els raonaments 

exposats 'en ·el passat artk1e, no resolen integpalment ell problem:J.. I 

afondint ·en la qüestió ens -po.sà d-e manif-est l'estudi que té f.ert; d~l pro

bloema en. virtu,t d'una comanda rebuda d~ la Cambra Agrícola Provin

cial de U eyda ·per a rpodèi' fixar el preu <tel .pa. Tant intefressant ens 

semblà el treball, que demanàrem al Sr. Vidal una còpia d<el seu in

forme, a la qual petició en un principi no estava disposat a accedir 

pE·r creure que no era qii¡estió de divulgar un document destinat a 

una corporació oficial, mes el poguérem -convènoor qu<e publicant-lo 

s'aportaven noves dades a la qüestió candent del! preu del pa tant 

relacionada amb .el preu de cost del blat, no solament a la pròvincia 

de Ueyda sinó a les restants. 

El treball del Sr. Vidal - que des de ací li agraïm, - abaroa tres 

extrems: 

La pToducció del blat 

Si pell' a l'ag.ri<:ultor regís el decr.eb rpubli.cat no :fa gaire referent a. 

beneficis, a bon segur que el més exigent no aspiraria a altra cosa més 

que al fidel compliment de la ll;ei. 

Tinc dit que el preu de cost del blat a la provincia de1 Lleyda és 
. I 

superior a 50 pessetes, i vaig a demostrar-ho. 

Prenguru:n per !base una propietat ·de -cabuda aproximadament de 17 

hectàr~s tota <'!.e secà, ·el propi•etari die la qual, sa muller i el seu 

fill cuiden de la mateixa destinant-la al cultiu de cereals. Suposem 

que -el promig de .rendiment sigui el d.e 10 per •1 pel blat i de 20 per 1 

per l'ordi. Concedim que durant les èpoques en le1s quals no sigui ne

cessari el seu tr-eball a la propietat, treballin a jornal p-er a poder 311Db 

el seu'· produde pagar als opel!'aris que tindran de menester en temps 

de sembrar i recollir. Suposem demés que d1sposen d'un !parell de mu

les amb els seus útHs 1corresponènts, que1 emplee-n la quantitat de abods 

necessària i el treball! corresponent per a · que puguin aconseguir el 

rendiment que els hi tenim assenyalat. Tindrem : 
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. 300 jornals a 12 .pessertes (p'are i fill) . 

300 jornals a 
Adobs. 

3 'Pessetes (dona). . .. 

Manteniment de les tcavalleri.es (sense palla). 

Total. 

Agricultura 

3,600 
900 

ÚOO 
- 1,800 

!Ptes. 7,500 

Deixem de consignar expressament una sèri-e de despeses molt im
por1Jants <:om són, contribwcions, conswms, :reparadó d'eines, co·nduc

tes del metg·e i v.eterinrari, ramòrtització d·e ·ca!VaUexies., capital te-rra, ca-. 
pita! .emprat, casa, etc. >Segons el rendiment que ·els hi tenim assenya

lat, obtindran : 

Quilos ,13, 750 de blat, menys 
, 1,375 desti'pat a la sembra. 

Qui:lo~ 12,375 de blat que aptes. 50, els ·100 quilos fan. Ptes. 6,187 

Quilos 
)) 

4,400 d'ordi, menys 
220 per 1a sembra 

Quilos 4,180 d'ordi a :ptes. 28 els 100 quilos. IPltes. 1,t70 

Total. Ptes. 7,357 

ço que una pè'i·dua die ptes. 143. 
'si tots els agricultors d'Espanya donessin un rendiment igual al 

qu·e precedeix de pessetes 6,187, i per cada hectàrea de te-rra que ~s dedica 
al cultiu de cereavs s'obtinguessin quilos _1,640 de blat, és excusat de 
dir 181 sobrant que d'aquest producte e~ tindria. 

p .er això di~m que .el blat a ptes. 56 els cent quilos, mo resulta re
munerador i tan sols a títol d·e sacrifici en bé del país pot sostenir...-se 
devent evitar-<>e de totes man-eres un preu inferior a l'indicatJ. 

Fab1icació de_ fm·iJnes 

És del domini públic i s'assegura a'Il}b to ·convençut, qu.e la indús
tria farinera atravessa 1l'Il període difícil. F..s del tot evident qu.e ·la di
ierèncila ·entre la situació d'aqu,esta indústJria .en 1918 i ara, és tan gran 
que p-ot sentar-se el dilema qu·e o els beneficis er~n llavors exces
sius, o qute la pèrdua d'ara és indiscutib:.e. 

Aquesta és l'opinió general. 

r • 
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VJNI- ESTERILITZADOR 
De tots els productes llençats ai mercat per la ·important ' casa MILLER 

THOMSON &·Go., de Londres, cap ha~assolit l'èxit tan gran com l'obtingut per 
el ja conejut CONSERVOL, qual producte, destinat él Ja conservació i clarificació 
iels vins, ha lo grat obtenir el màxim dé perfecció sobre tots els productes simi-
Jacs llançats fhls ·avui a la venda. · ' . · 1 

L'esmentat producte, d'una inofensivitat absóluta i garantitzada / satisfà les· 
més severes exigències dels mes escr4pulosos colliters i magatzemistes, logrant 
una dosi de 15 grams per Hectòlitre (100 litres) evita fota classe d'alteració en un 
vi, encara que aquest hagí sofert «COUI?age», o rebaixes de graus, com és en eJ 
fermentar, agrejar-se, enterbolir-se, florir· se. . 

L'esmentat proaucte .és indisP.en~ale à!s c.Senyor exportadors i . colliters de 
vins, per a evitar-se trastons en el viatge, i d'imprescindible necessitat als que 
venen sos vins ea petits garrafons per a famílies, i a tot comerciant, en general; 
pulcra en ses operacions . 

• • Preu: ts peuetes quilo en pots origen, de llauna •• 
' Caixa de ZS poh (Z!I quilos), 300 pessetes 

Cada pot acompanya les instruccions per a son em~leu . "'. , 

' ' ·N E U . T R A C I D O L ' ' 
• 

EI cNEUTRACIDOL•, com el séu nom indica, està destinat a corregir 'tot 
excés d'acidesa en els vins, ::lonant excel·lents resultats en els casos d'Acidesa 
(agres), Picadures, G¡tats, Escaldats, Verds, Amagranats, etc., etc), obtenint so
rollosos i garantizats èxits, excepte en els casos en què un vi està ~n el màxim 

- d'alguna de aques~es malalties exposades, en el <l!}al cas, si no s'obté curació 
¿ complerta per a donar sortida al vi com bo, al menys permet la barreja amb vins 

mormals;'essent a l'ensems co~ert de sobres, pel benefici que aquesta barreja re
porta, l'escàs valor empleat en el producte. 

Es ven en pots originals de llauna de 1 quilo i està admès per les lleis, usant-lo 
a Jal dosi de 200 a 400 grs. per hectól., segons instruccions que el mateix acompanya. 

· Preu: 7 pessetes q1illo. Catxa' origen de ZS pojs (Z.S quilos), peuefes HO 

En venda: josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona.-Banús i Soler, 
Jaume 1,.18.-Barcelona.:-Vicens Ferrer i Compañía, Plaça Catalunya.-Barcelona.
joan Cunillera, Freneria, 1.-Barcelona.-Ramón Roqil.eta.-Manresa (Barceiona).
Antoni Billcells, Pica s, 4.-Tàrrega (Lleyda).-Pere Abadie, Plaça Constitució.
Tortosa (Tarragona).-Grabiei Hernandez, Salvà, 10.-Vaiència.-Fills de J. lgle
sias,-Rioseco (Valladolid). 

¡" 

Productes ·Enològics 
Tanin~.-Tadàrics.-Cflrlc~.:_Metabisulflt de Potassa.-Antlferments 
-Clarlflcants àcids.-Oelatines.-Aibúmlnes -Colorants inofensius. 
-Decolorants.- Antiàcids -Extracte sec.-Aromes: Burd eos,Me-
doc, Macon, Rioja, Sauterne. - Extracte de Moscatell· i Ranci.- • 
Aparells filtres perf~cres Nacionals i Estrangers.- Mànegues vér a ~ 
J>aixos de vins.- Manegots per a aparells filtres.- Fittrolma.- Paper 
filtre.- Herbes Torino per a la fabricació de Ve.rmut.~ Essències per 

a la fabricació de Licors, etc., etc. 

IIIUIUIIIJUIII~Iiiiiiiiii11~U~III~IIIII~IIIJIIIUIJIIIIIIII~IIII111JUIIIIIIIIIIIJIIIti,UIJIUJfltiiiiJIIIIIVIJIIUIUJIUUIIIIlll111Jitllllllli 

JOSEP EZQUERRA 
Portal Nou~·· l6 Barcelona 

LASPALAS 
Telèfon 4.19- S. P. 

'~ !!n dirigir-vos a les cases anunciadores., cite-u AGRJCUL TURA' -
"':' . ~ - ~ ' 

* ' < 

'. 
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-
Tractors Aerícoles : 

ÇÇCLETRAc~~ 

Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de major rendi
ment I de més utilitat per a 
tota èlasse de culllu.s. 

Tot agricultor progressiu I 
amunt dels seus interessos 
que desltgl augmentar consi
derablement el producte de 
ses (Inques, deu enterar-se 
dels aventatges que ofereix el 

Tipus W 14/'22 HP. 
per a tota classe de culli us 

Pe-ssetes 12,000 

Tipus F 9 / 16 HP . 
per a vinyes, horts i petites 

pro ~tieta ls 

Aparells complementaris de totes classes i 
marques. a preus considerablement reduïts 

Demanar catàlegs I proves al re
presentant gerrera! a Espanya : 

A·utomóvíl Salón 
Trafalgar, 5Z BARCELONA 

~ Pessetes 6,500 _ 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliF. 

................................................................................................... : 

AVECU-RA 
L'únic preparat eficaç contra el CÓLERA, PEPIDA, DIFTERIA 

malalties del fetge de les 

GALLINES 
l DEMÉS AUS OE CORRAL 

Engreixa lle~ fa més ponedores A.VECURA. 
(Nom registrat) 

: . : 
: . . 
: 

~ . 
= . : -· : . . 

Demani's en Parmàcies i Drogueries M. Prasas ¡ , 
Palafrugell (Girona) : • 

' . 
·············••!i••••················································································ 

JOSEP SANTANA. SOLER 
Gran Via Laieiana. 11 . . .. BlliUELONI .. . . 
lllllllllllfiiiiiJIIIJIIIJIIIIIIIflflllllllllllllllfllllllllllllllltriUJIIIJIIIIIIIUIIIUIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIUIIJIIIIIIItflllllllllllll 

-·Primeres mattrles per adobs :: Arsen•at de sosa 1 t:tanuro sòdle 

Venedor excluSiu delleúUim tnot. 'de la 
casa Scbllllle & Hayr 1. 6 •• de BiiiDburSl 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICliL TURA 

I ' 

' I 
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En 1919, el blat arribà ~ pagar-se quan més a ptes. 75 els cent qui

los i en canvi es venia la farina a ptes. 100 i 110 els oent quilos, o s.i-

. g]li amb un mar~e de pe$setes 25, o 30, ' ¡per cent quilos. Durant aquest 

lfltim any lel preu .del blat .hia estat d-e .ptes. 44, a 46, i el de la farina 

pessetes 59, a 61, quedant per tant un marge només, de pess.etes 15 

els ·cent quilos. 

Però, anem a la realitat. El blat dóna un r.endiment que varia entre 

74 a 78 quil-os de !farina per 'cent quilo.s, segons sigui sa procedència 

i !Ileteja, i de 25 a 28 per cent d·e segó sens-e -comptar les ·desfetes apro

fitrubles de neteja que degut a l'aigua que s'af¡egeix al bl>at, fa augmen

tar -el total em W1 5 Ó 6 per cent. Quasi podria acceptar-Se •COm regla 

general, un 75 per cent de farina, panificabl'e i un 25 per cent de farines 

baixes i despulles. En blats de força, augmenta el rendiment en farina 

i disminueix en el de segó. 

P1er a la bona ,fabricació del ·Pa és necessari que les farines tinguin 

un 30 per cent de gluten a l'hivern i u:n. 35 •per cent .en les èpoques de 

més calor. La hllin.itat d-e les farines no dl8u ésser superior a un 13 per 

cent. Els blats del país porten ·CO!lll 1a terme mig de 18 a 32 per ~ent 

de gluíen segon das&e i procedència. 

Per a dehe:rminar el {!OSt de fabricació deuen tenir-se en compte dos 

factors: cost de producció i capital emprat. El primer, comprèn des

peses de tforça m-otriu, 'Personal, sacs, assegurances, convr:ibucions, im

previ.stos. El , segon ·comprèn, ,ca,pital circulant, dinecció i beneficis. 

Per al prim-er assenyal·em ·poosetes 2'35 per oont quilos i per al se

gon pessetes 2'50 per ~ent q~lilos, de lo qual resulta qu-e ·el marge de 

moltm1acíó o sigui la ditferèn~ia que lhi ha entre el preu del blat i -el 

preu qu.e deu portar la ,farina, deu augmentar a mida que augmenta el 

preu del blat per la relació qu-e té amb el segon factor. 

ELa1boraci6 del rpa 

En la indústria panadera hi han aàgunes circumstàncies que fan 

varia~ >el cost 4e producció i que no depenen en absolut del cost de la 

farina .encana que és molt natural que sigui aquesta la primera i més 

principal. 

Així com en la farina el marge entre ella i el preu del blat d.eu dis

minuir -o aug¡rn,entar a mida que augmenta o disminueix el preu del 

blat, en la pan:ifi,ca.ció la proporció és inversa. Per exemple, aL'd com 

amb la farin~a, a 100 pessetes, se podria v-endre el pa a 0'90 pessetes 

quilos, amb la farina a 50 pessetes -els cent quilos, el pa. resulta a 

pessetes 0'50 quilos i :amb farina a 37 pessetes deuri'a vendr.e's el •pa 

a pesset.es 0'40 el quilo. 

1 l' 



628 

' Els factoro principal-s per a la faíbricació del pa després de la farina 

~ón el per.sonal i la llenya o carbó. 

No. pod.en influir en ·preu, Ia d'orça motriu, l'aigua i la sal. 

Els rendiments de pa per cent quilos de !farina, oscillen entre 

122-124-127-130 i fins 135 quilos amb pesses de 300-500-1,000..,1,600-2,000 

grams resp·ectivament, i estant cuits i elaborats amb farina corrents bo

na. Amb .fal'ines classifi·cades o de d'·orça el rendim-ent és més gran . 

Tenint això en compte, i ~1 'Preu de·ls obrer'S pastissers :entenc que el 

marge que dèu assenyalar-se a1s !P•astissers és ~e 10, 12, 16 ó 20 pes

seLes per sac de farina, segoDJS les ·potblacions i la grandària de 1&:. 

peS'.>es que es fabriquen. 

Resum 

La meva opm10 es, que la Junta de •Subs~ tències per l'esperit de 

justícia i .equitat que ]!a ind'oTma i el representant -de J:a mateixa a la 

Cambra Provincial, deu en evitar l' agi tant :si .aquest perjudïca a l con

sumidor com al product<Jr i .per consegüentr lo just seria establir com 

preu tipu del :blat el de pe&setes 50 els ce~t quilos, pessetes 62 ·per a la 

farina i pessetes o·~ per al pa. 

Com Em la pràctka re!S.ultaria impossible aquesta solUJció, podria 

establir-se que el preu de la farina i del pa, ·estigués en relació al qu:e 

s'hagués :pagat el blat durant el mes anterior. Demés tenint en CDJDpte 

que !Per que la :fari'Il-a en determinad·es èpoques de l'any tingui la foTça 

necessària i le-s difere~tes classes de lbloat que s'ofereixen en el mercat, 

pot calcular-se lill •preu mínim ·per a que amb la "barreja amb :blats de 

mellors proc·edènci·es resultés ·el preu mig qu·e prenem per base. 

Podria per ·consegüe11t .establir-se aque;s.ta proporció : 

Preu del blat Preu de la,fa rina Pfeu del pa 

Ptes. 50-54 "lo Ptes. 65 0
/ 0 quilos Ptes. 0'63 quilos 

48-52 °/o > 62 •t. 0'60 
46-50 °/o 59'50 °/0 > 0'58 > 

44-48 °/o » 57 o/o 0¡56 
42-46 .,. 54'50 °/0 0'55 > 

» 40-44 o¡. 52 "lo > 0'53 » 
» 38-42 °/o 49'50 "lo 0'50 > 

> 30-40 °/o 47 "lo > 0'49 > 

Això al meu entendre seria !':equitatiu i lògic }a qu·e no s'atl,opellarien 
' interessos .de cap indústria, s'ajudaria a l'agri1cultor i es benefi·ciaria 

al consumidor. 

Fins aquí el raonament del Sr. Vidal que publiquem per l'int·erès que 

té per l 'esclariment d'una qüestió tan fopamental. 
VICENS DEL CASTELL. 
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. EI ·conreu forçat 

EI bany calent com a medi per a fer brotar les plantes 

ha :un gram núme:ro d·e plrantes que ·creix.en sense imte•rrupció, 

qua:n lles · con?-'ircions rels són favoTabl.es. Contràrüvment els .arbres 

ai'busi:!es , que• 'es desenrotllen ·en ei nostre clima, detur.en, re!ll gEmle'-

ral, llu~ . •creixeniÇia durl¡l;ni la, .tardaT J hivern. 
,. 

La miiDjor part, exae¡ptuamt .ei grup dte les coníferes, es deSifuila e~ 

entrar rul .període de d•escans; . algunes vegact,es però aqu·eixa interrupció 

es verifica ·en Ja. naturalesa en èpoques extr.aondinàries. Se sap, per 
' . 

I. Secció del dipòsit d'aigua indicant la manera 
de posar les plantes. ¡>rop del fons es veu 
el tub de calefacció. 

2. Planta del diJ!)òsit d'aigua amb el tub de 
calefacció. 

ex•emple, que els estius secs són causa que les pomeres i ~tres plantes 

flor.eixin .a la iardoil' p er seg.a-na v,egadra, i que els castany.ers silvestr-es 

brotin d•e nou ·al mes de setembr€>. 

S'han <iiét .per distingits investigadors, diverses ternpbativ-es peT a fer 
' fl.e>rir les plantes per medis artificials en època extraordinària. r~es foto-

grafies qu,e acompanyen aquest article represnten una sèrie Cie proves 

efectuaQ.es .amb gran èxit pl Professor J oan Molisch de Viena el qual ha 

emprat l'aigua .calenta amb molt bon resultat. 

ZOO L YSINE, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
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Moltes instalkÏdons 1pel con.rim !forçat, exti.stlemts avui, estan prov;etd'es 

de .Cflllefa,c.ció oe.ntral q11e pot .senv'.ir pelli'lectamem.t · per apHcar •a la 

p¡ràJcti.ca ehs experiments del prof·essor Molisch. J?er ·això és n·eetessàri 

t•enir aigua calenta. N'hi ha prou amh fer un dipòsit (figs. 1 i 2) dins 

del qual es fa passar la canonada de la calefacció. 

Les plantes i arbustes, que hom desitja fte r brotar, posats ·en testos, 

es colloquen en .els dipòsits de-spr·és d'lhaVIe.r-les liegat sufi·cientment, de 

tal manera q1,1e •la ¡p1anta es submevgeix·i (lfig. 1) completament •a l'aigua 

3. Brot fructífer d'avellaner, mos
trant en la part dreta l' influència 
del bany. 

,·. 

CfUJea•ant .cJa•p per fllv'Wll; •ei toot •OO s.oiSt.é pel' medi d~ llistons travessea:s 

posats damunt del dipòsit. Per a evitar en lo possible que l'aigua es 

ref.r.edi, es recoma:na de coprir 1el dipòsit amb estores de,sprés d'haver

hi introduït els testos. 

Mentre d)lra el bany baixa un xic · la tempe11atura, només que 

uns qu.ants graus. Cas que no és disposi d'p.n, dipòsit ' que pugui ca

len~w!-Se·, s'utmwa una bóta a!fegint-hi l'laigua calenta que cw1gui per 

•assolir ~a .temperatura dooitjada. No té d·e submergir-s.e més 1qwe fins 

la corona Çl.e la planta, mai fins les arrels. 

Les .adjuntJes figures mostren alguns assaigs realitzats en gran escala. 

¡' 
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. 
El que vu!lgui convènoer-se de la notable influència exercida pel bany 

calent, pot lfer la següent 1experiència. Es tJwlla una rama d'av.ellaner 

4. For-sylhia s us pensà: part dreta 
sotmesa a traclaiJient. 

5. Spiraca japónica. Fotografia ob
ti-ng4èl~ 30 bores desprès del bany 
al qual fou sotmés el test de la 
dreta. 

es posa en aigua calenta a 30 graus de 9 a 12 ])ores; treien,t-La després 

1 .posant la si via .extremitat inmeuio~ dins :d'un vas d'aigua se la deixa 

estar a l'invernaçle a la temperatura à'e 15 o 16 graus, tenint-la ex-

\ 

6. Saule. La mei
tat de la dreta ha 

' estat banyada. 

1. Atbr.et de Syringa. La 
meiraf, de la, dreta ha 
estat banyada. · 

8. florsytWa suspensa; la rameta 
de l'esquerra fou banyada i ha 
florit al cap de 12 dies del tracta
ment. 

posada a la llum natu:ml. Al costat d'aquet~a rama. se n'hi posa una 

altra del maiJe.ix arbre que no ih·agi estat sotmesa a J'indkab troctament 

- ~ L YSINE ( GREZA) '· gran desinfectant i desodoritzant instantani. 
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!>er a f,er •1a d·eguda com,par&ció . . Passats vuit d-i.es, les rame.s que no han 

estat ·sotmeses al t11actament .r.e·sten invar.iaiYl,es, menir.e que s'ihan obert 

els gatell.s de la Dama mullada. 

9. Primlls triloba. La part dreta ha estat 
banyada, l 'esquerra no. La primera flo-
reix 13 dies abans que la segona. \ 

10. Syringa vulgaris: ·· La pla nta de la e; querra ha estat banyada i la de la dreta no 

I • 

. Aql!·est mèto(ioe és usat. en, horticultura: . i en floricultura i hom pot 
emprar,-lo també a:rrrl> avootatg.e a les C•a.&es particulars, pler .exemp1e en 
~es f.estes .famiHJ!l!rs quan es dooitgi guarni..r l a taula a'J11h ra!qJ!s ,f.lorHs. 

!1 '-!l-1 ~ ~~1~\1r- ~ ,··: ··'. , ' , , ·~ • · :.. ·' ~ • ~ - ;.· 1 

' . fi::ls .'~(),T~'Í~]Jltors que desitgen pro.duir J.i,lal'S . ~lqri_ts a les f·~.st~ de Na-
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dal, so.tmeten, al mes de novembre, les plantes a un bany calentat a

uns 35° durant 12 hores a.proxirna..dlament.' 

D'una ma.nera e·special am.ib els Jilars s'ham. assolit grans .resultats, 

llavent-.se provat t!liDb a•ltres plante.s la favorable in·f.luència del bany 

•caJoent com tes pot tV·eure ·en J.es figures que s'acom¡pany.e·n. Ad!huc oen 

temps d'hivern aqu.e&t ib<any fa brotar les cebes, llavors, ·etc. 

V. VARIAT. 

' . El Cànem 
Treballades i adobs 

D UES són les pràctiques culturàls essencials per assegurar l'èxit en el 

conreu del cànem: les treballades i els adobs. No '-'ol dir això que 

les altres no tinguin també llur importància. Es clar que totes plegades 

donen lloc a la producció, més o menys abundant s~ons hagin estat o no 

fetes amb racionalitat, però no n 'hi ha cap que corn les dues citades 

sigui tan .essenciaL 

El cànem vol terres fondes, fèrtils, frescals i no gens compacte . Això 

indica ja que 1es treballades de preparació ha.n d'ésser molt ben fetes p·ar

què les condicions que demana es r ealitzin perfectament. En ~ls pa'isos 

grans productors de càne¡n, la preparació de la terra és feta amb la ma

jor cura. Citem, corn exemple, Bolònia, a Itàlia, país aquest que actual

ment és el primer productor de cànem d 'Europa. Abans ho era Rú sia , 

però la revolució cornuñista ho ba engegat tot a rodar. 

A Bolònia, sembren el cànem deprés del blat; en algunes terres entre 

la sega d"el blat i la sembra del cànem, fan cinc o sis treballades, com

·prPses les necessàries per la sembra i -enterra.ment d'els adobs verd . Són 

treballades mercès a les quals la terra es remou i es r emena i es desfà 

fins a m1a profunditat de 40 o 50 centímetres. 

En relació a la preparació del terreny està el lloc que el cànem ha d'o

cupar en la rotació. Es comprèn de seguida que ba d 'obrir la rotació 

per aprofitar les treballades inicials fondes i generals i les fortes ado

bades. 
Els tipus ode rotació seguits són molt vari•ats. Als voltants à e Nàpols 

fan cànem el primer any i blat el segon. Entre el cànem i el blat, a l 'a-
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gost o setembre, de seguida de les primeres pluges, sembren trefle i faves 

que s'enterren al febr·er-març junt amb uns 200 quintars mètrics d'e fems 

per hectàrea. 

En molts llocs d'Itàlia, la producció aniba als 12-15 quintars mètrics 

de fibra ·per hectàrea. 
L'altra qüestió essenciall és, com s'ha dit més amunt, la de les adobades. 

Les exigències del cànem són conegudes des de fa molt temps, ço que no 

vol dir, però, que siguin generalment satisfetes. Georges Ville, un dels 

primers que estudià el problema dels adobs, efectuà vàries investiga

cions amb el cànem. D' elles se'n desprenen ensenyaments molt interes

sants. Ville provà els efectes de les diverses adobades, completes i in

completes, durant varis anys i mesurà l'alçada mitjana . de les tiges en 

els diferents camps en experimentació i en pesà el producte. El camp 

-era dividït en parceRes que rebien, una adob complet, una altra cap adob, 

una altra adob sense nitrog;en, una altra adob sense potassa , i l'última 

adob •Sense fosfats. En l'estab que :segueix, es poden veu-re cls re

sultats assolits per Ville en la mesuradó de l'alçada de mitjalll3. de les 

plantes . 

Número Adob Sense Sense Sense Sen3e Sense 
Data d~ dies complet nitrogen fosfats potassa ca lç adob 

de les obse rvacions desp rès de - - - - - -
la sembra Metres Met res Metres Metres Metres Metres 

d o ' 26 j uny 1883 . 70 0.60 1.32 0.78 1.09 0.38 

22 » 1884 .' 68· 1.53 0.61 0.97 0.40 1.15 0.18 

\ 

22 • 1885 o 68 1.30 0.60 0.90 0.60 0.90 0.35 

24 » 1886 o ()4 1.53 ' 0.49 1.10 0.74 I.:B - 0.32' 

Promitjos . 67 1.51 I 0.57 I 1.07 0.63 1.12 0.31 

Aquest estat demostra que els dos elements mes necessà:i'is pel cànem 

són el nitrogen i la potassa, car l'alçada assolida per les plantes en les 

parceRes sense aquests fertllitzants, ha estat la més petit8! : 0,57 m. sense 

nitrogen i 0,63 sense potassa davant de 1,07 sense fosfats i de 1.12 sense 

calç. Es a dir, malgrat la manca de fosfats i de potassa, les plantes 

han pogut créixer bastant, aproximant-se molt a l'alçada de les que rebe

ren l'adob complet. 

Això mateix diu l'estat que segueix, en el qual es donen els pesos de 

les tiges seques, al moment de la co)lita, en quatre anys successius: 
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I Ad•>b I Sense Sense Sense I Sen::_ cal ç Sense adob I 
Data de la collita complet nitrogen fosfa ts potassa 

I 
-

(Pes sec) - - - - Kgs. Kgs. 
Kgs. Kgs. Kgs. . Kgs . I 

JO sebre. 1883 . 13. 124 5.158 10.720 7.911 8.969 3.543 

19 • 1884 . 11.220 4.740 8.220 5.220 10.570 2.175 
I 

17 • 1885 . 13.668 5.548 11.97 1 7.252 9.785 3.937 

9 ocbre. 1886 , 12.029 2.765 '- 8.769 6.284 11.591 2.549 . 
Promitjos. ·I 12.510 4.555 I 9.920 I 6.607 10.229 3.051 

El pes, com es veu, és també mínim en les parceHes mancades de ni

trogen i de potassa. 
Les ·experiències .de Ville demostren la i~portància del nitrogen j 

ae la potassa que pod-en considera.r-se com les fertilitzants fonamentals 

.en el conreu del cànem. 
Això mateix és d'emostr.at pels anàlisis que han estat foets de la planta. 

Segon& Marro, una collita .de 100 quintars mètrics de tiges seques, treu de 

la terra, ho comptant les arrels, les següents quantitats mitj,anes de fer

tilitzants : 

Nitrogen ... 

Anhídrid "fosfòric 

Potassa 

Calç ... . 

102,9 quilos 

37,9 )) 

106,0 )) 

119,4 )) 

Les experiències de Ville fetes segurament en terra rica de calç no han 

posat en evidència les necessitats d'aquest fertilitzant que ha de trobar-se 

en grans !Propor-cions en ·els ·terrenys on ·es conreí el cànem. 

El cànem, doncs, s'ba d'adobar fortament; tractant-se demés d'una 

planta de rapidíssim creixement, cal que els adobs siguin d'efecte ràpid. 

Segons Garola, el cànem en els dos primers mesos de la seva vegeta

ció, absorbeix ja tot el nitrogen, i la potassa que necessita per la seva 

vida, ço que vol dir que aquests elements han de trobar-se en estat d'ésser 

assimilats en començar la vegetació i que els adóbs de lenta descomposi-

ZOO L YS IN E, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri- 1 

nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
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ció han d 'ésser subministrats amb molta anticipació per donar temps 

que esdevinguin solubles. 
Garola recomana per terrenys de mitjana fertilitat, la següent fórmu

ïa d'adob per hectàrea. 1 • 

Nitrat de sosa ... 
Superfosfat 
Clorur de potassa · 

"250 a 300 quilos 

300 a 400 " 
150 )) 

Però generalment resulta més .aventatjtis per l.a _qualitat de la, fibra 
de 'fer T'adobada amb .adobs orgànics completats per minerals. , Això és 
el que s'acostuma a fer a tot arreu. En-aquest cas, a la tardor s'enterren. 

uns 200 quintans mètrics c1e fems ben desfets i .abans de Ja semb.ra" es 

completa la fertilització a~ adobs minerals, emprant-ne la meita.t de la 
quantitat indicada més amunt. Allí on els fems no, ~scassegen se'n doner). 

dè v·e-gadea fins .a 400 quintars per ih:ectàrèa. Molt freqüent tarr~bé é-s . 

l'emprament .dels adobs vérds, sobretot a l'obj~cte de remeiar l'escass.esa 
de fems. 

:T . . U. GANTúS 

La declara·ció de collita 
~ EMBLA que hi ihlan vinyatera que no són partidaris que 1ia Uei €1llS 

U obligui a .f.er 1a declaració de collita d a i.ffiposar-nos guies p er a 

La circulació del vi. 

La volUJilta•t ben manifesta o ben •palesa de tota ·la viti-cultura G>rga- ' 

nitz.ada de• •La nostra Comar.ca, ~s <favorable a la -impliantació d'aquesta 
L}ei. I és aquesta -la nost·ra voluntat , ·entr.e 1altms rao.ns, per ·l'exp:erièn

cia de; bon resultat que dóna .a França i ·perquè no trobem just · que hi 
hagi dintr.e . de C8Jtalunya wnylate•rs d'e dues men·es, uns d'obligats ja 

a 'f·er aqu·esta declaració -de -colli:tla i ·811-tres que no hi vin•guin obligats. 
Temos -enrera van venir a Flalsett uns senyo-rs -dé~egatJs d.e. la His-enda 

d.e T•a:rragona, i visitaren el Oe.Jler Coop·eratiu d•e. Fals.et. 

F·e>ta la visita al Celler i •presa nota dJe ~1a cabuda de· les estives de- · 
mana:ren a-l ,o;e0retari,- -i- .aquest · els lli- iaciH·tà; -u!l'a 'fl0ta de tots -.els socis 

amb lla . {¡uantitatJ: de •Càrre.g~es de , ve11ema qlfe ;cada S(J<C-Ï · llavi-a 1apqrtat 
al CeUe·r. . .. ,. . . . . 
.... De¡ mane.r.a. .que _els~ win.y.aters .socis .. deLCel1er . de . .F·alset te.nen., de.cla, 



AfJricultur.a 637 / 

rada a J.a Hisenda Ja seva collita ..(!,e ve•remJa .de l'any 1922, i els vinya

ters de Fa;ls·et, no socis del •Celler, no la tenen f.eta. 

Si, .com és d,e, suposar, els que s'oposen a l'estrublirire.nt d·e la dec]a

ració d:e collita ho fan ·per a evitar-s·e les molèsti!es del fisc, cal qUie sà

piguen que de no f·er-se exiensiva 18. tots aqu:esta obliga;ció thi qUiedlareÍn ~ 

subj,eJCtes no més, rels vinyatexs associats. 

Si tots els que diuen ¡p!1eocupar-ser del prog11és vitícola convenen en 

que s'ha d'estimular l'9-ssocjació, i desp11és ha de resu1ti8Jr. que els 

que ens ·preocupem i ·tl'leball.em drenodadament en 'aquest sentit hem 

de resultar de pitj-or condició que els que se n' es·c81bulleixen, la conclusió 

que se'n d.e;sprèn tindrà :molt. •poc,~ justkia i ilYen poca gràcia. 
V. E>STBEM . 

. ,.. ....... ,~--- .... ---------.-------,...-------~~~ ..... ~ 

La cria de pollets a pagès 

E N aquestos pobl:es de Gavà, Viladecans i Castelldefels la indústria 

avícoLa està representada pe:r l' existència de cinquanta a cent 

gallines a cada casa de pagès i gairebé · en l•3s de tots els menest.r.als. 

El portar un galliner és cosa tan corrent que passa com un fet desaper

ceb{¡,t i sol~ per 1a diada de les fires de Nadal, la manifestació a.vícola 

•as fa evident. 
I 

No serà pas exagerat considerar u na població avícola d'e 25,000 caps, 

desglossats en 12,000 pertanyents ,a, Gavà; 10,000 caps a Viladecans i 

3,000 cap~ a. Castelldefels. Actualment,, i essent tan estimada là raça 

Prat, com a carn, cada gallina deu consid•arar-se a dotze pessetes de 

cost, :(ent un t<;>~l de 3()0,000 pessetes. La producció d'ous no traspassa 

.els 80 ou•s ¡p•e1r gallina fent la quantitat total de dos milions, els quals, 

venuts tot l'any a -¡m promig de trenta cèntims, if,an 600,000 pessetes. 

Així és que tot figurant •po.ca cosa com a manifestació indw:¡trial avícola, 

es tl'lalfiqueja anualment més d'un milió de pessetes. 

~part J:a renovacip anual dels galliners i la venda d'ou~, el costum 

de recriar i engreixar pollades dóna una importància ex~raordinària 
I \ 

la conCOírrència a 1es fives d:e Nadal. No .fugirem pa·s de la raó tSi calcu-

lem uns deu mil caps que, siguin pollastr¡ls 10 capons, es donen anual

ment al consum de Barcelona. Comptem a dotze pessetes per cap, con

siderant ent:r>e mitjans i complets i t.indrem una suma de 120,000 pes

setes . . 
' 

Anem a . veure com es manté, es renova i s'adinera aquest capital. 
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Passada la fira de Nadal, resten els galliners so.ls poblats d'un gall 

p·ar cada deu gallines, i entrat elr gener comença a fer-se la incubació 

amb ous seleccionats de la mateixa collita. Com que la ga-llina lloca 

escasseja, es pren mà de la indiota. Aquesta té l'aventatge d'admetre 

més ous en la covada-, no es té d·a llevaT per .a donar-l'hi menjar, i tant 

fa una llocadJa ·com tres. iPel seu poc valor, per la manca de cuidados 

i per la seguretat en l.a incubació, es poll dir que és l.a màquina incuba

dora ideal per al pagès. 

Poques són les indiot-3s que no posen vint-i-cinc ous a la vegada, 

donant a l!es nou setmanes d:incubadó UIJS 75 pollets, si els ous reunien 

totes ses qualitats indi pensables per al mencionat destí. Com. que bs 

indiotes no són apropiades per a menar polle~•s, ni saben cuidar-los, 

sinó q;ue al contrari, n'es.clafen molts i •3ls deixarien morir de fam per 

tenir-los tot el sant dï.a ajocats sota de les ,ales, hi' ha e) costum de posar 

al mateix temps una lloca i una o dues indiotes, i en néixer els poll3ts 

la ga-llina és la que porta les niuades. Quan no, es treuen a mesura 

que van neixent i passad·as vint-i-quatre hores, es deixen a son propi 

govern. 
Hi ha pagesos quet tant si tenen com si no lloques, fan que els pollets 

vagin sols, oar hi ha gallina que atropella els seus petits rodant tot •31 

dia, i, amb l.a dèria de ca~r cuquetes, no .donen ocasió a que els pollet.s 

mengin sovint. Altres, esgarr.apa-nt la terra, els apilot-3n i els aixafen. 

Per .això hi ha molta costum de fermar-les, i d' .eixa manera es salven 

moltes dificultats. 

La pagesa que té bons corral:s, de pai'3ts ,altes, arracerat.s i ben ba

tuts pel sol, té més .aventatge de deixar les ramades d'e pollets .a les 

seves i sols vigilant-los cap al tard, priv:ant que s'apilotin ep. un r3có 

de paret, o~ · no Jú deuen permanèxer ·llarga estona, si no, s'escalfen, 

indigesten i moren; ja no deu .amoinal'-8'3 en tot el sant dia. La lloca. 

deu estar ben neta de poils, i no ha de patir gens de diarrea, sinó ràpi

pament la liocada és perduda. 

Si bonic és que gaud~ixin d•3 llibertat els pollets, i que no tinguin 

lloques males mares, difíci és saber-los acondicionar a la nit. Sotmesos 

a rica alimentació , els veureu valents, corredors i de seguida plomats 

si sabeu deixar-los .a la nit com cal. En canvi, és fr3qüênt observar 

que allle1var-los n'apareixen de morts i els 1sobrants no se~blen la llocad~ 
-que el jorn anterior haviem deixat. 

En l.a cria de pollets •an grosses qu.anti¡;a.ts po fa ilémer el fred ¡;ru 

de l'hivern, sinó la nit, i nò pas per major quantitat d'e 'fred, sinó per 

què per causes equivocades inspirades per por del fred .de la nit •3ls 

matem nosaltres mateixos. 
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No useu caixes ni els fiqueu en gavadals, ni c.bnfi·3u en un recó de 

paret, que quan més calents !JlS deixareu, per manca de corrent d'aire, 

més d'ofegats en trobar3u el matí següent. No éS pas perquè els tapeu, 

car si bo feu. Unvors per espai que deixeu entre ells i l'0bjecte que CJ· 

breix, el mal subsistirà igualment. 
Lo pràctic del cas és la l)ollera i el cove. Al dia següent de nascuts 

els pollets hi havia •31 costum de posar-los a menjar din~.re d'una gran 

c.aix.a sense tapa. A l.a nit s'arreplegaven a un recó i allí quedaven, 

o bé l.a mestressa els posava dintre la samal o. portadora a passar la 

nit. La _pollera ha salvat les dificultats dels primers dies acondicionant 

els pollets a menjar i recórrer cert espai sempre net, orejat, ~ sotmès 

Cove en posició invertida, per la 
j:ria dels pollets durant els primers 
dies. Es posa un xic inclinat perquè 

hi toqui millor el sol 

Cove en posició natural. Allotja
ment dels pollets durant la nit des 
de un mes d'edat fins al tres mesos. 
El gravat representa el cove tallat 
d'un costat per deixar veure l'in-

terior 

.al sol. A la nit, dintre del cove mig omplo.:rt de palla s'hi fa un bon 

jaç, i s'hi posen un,a vintena d'e pollets. Per més que es moguin i n'hi 

hagin de violents, sempre guarden l.a rodona, perquè els flacs s'•3scapo-

1eixen fàJCilment a un costat .o altre. L'aire que dintre del gavadal o 

caixa no pot renovar-se bé, ho fa •3n el cove sense promoure corrent., 

guardant sempre la mateiXa. temperatura, i quan als capvespres un 

piulejar consta:o.t denota que els pollets senten fred i amb un sac o tros 

d>3 roba es tapa el gavadal o la caixa, els millorem ràpid~ent, però 

si .a mitja. nit no es destapen, .ai' ma.tí hom pot trobar-se amb que l'aire 

rarificat els ha ofegat. Dormint en el cove, no succeeix aquest ma,l, 

encara que els ta'p•3m cobrint-lo. car la renovació d'aire es fa., si bé 

amb poca. intensitat, lo suficient per a evitar l'asfíxia. 

La pollera sols té utilitat els primers vuit dies del nèixer, aplicada. 

A GRO L Y S IN E, anticriptogàm i e, bacteri ci da general. 

Específic en les malalties de ·la patata, cep, pomera, etcètera 

. -
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com lloc d'esplai dels pollets. A les quatr~ setmanes els poll.ets ja no 

poden passar la nit dintre del joc del cov•el i llav-ors lo més •pràctic 

és estendre un petit jaç de palla, posar la pollera a sobre i collocar 

a dintre •3ls pollets. Segons el fred que faci i l' edat dels pollet ·, tapa

rem part o tota la pollera, quedant sempre amb tan bona cond'ició, que 

no hem de témer oap baixa en la llocada. 
JosEP SECULI R OCA 

El brunejat de la vinya 

L 'Estació Enològica de Vilrufr:mca del Peruadès ha ·publicat U'Ila fulla 

divulgadora !SObre el brun.ejat de la vinya qu:e pel eu intetès_ -ens 

plau ifer oennèi~el!' -als nostre-s llegid-ors, 

En aqwesta fullla ·es diu qu¡e. amb intJensitat invsitlada iha a~ar-e.gut, 

princ:iJpalment des · d'agost, -a les nostres vinyes, un !flag·ell normalment 

quasi inoifensiu, Jle<rò que aqu-e.st any l.b.-a adquil'it ·caràcters doe sumi3J 

gravetat: -els -ceps atacats <:a:nvi·en pa:ruatinament .per U'l1 color de xoco-

1c.ta fosc ·el V•erd nor.inal de ,]Jes lfull:es, que van assecant-se fins que e.s 

despirenen. d-e la .planta; el desenrotllament d•M fruit s'intel'r-omp -i la 

• vida de ·la planta queda aparentro:oo.t 1Jarali·tzada com •en la sòn hivernal. 

La oausa doe la maliailtia és d'ordre 1Jurament fisiològ·úc, havent-la 

:1eoantuada, i potser provocada en ¡part, -les condici.QIDS atmosfèriques i 

principalment la sequedat· del tp'l'esent 1any. 

Es tracta de la malaltia d·el brun-ejat (bru1Yissu1·e, doe1~s fran<:esos}, el ~ 

' procés extertU die la qual .comença per ·l'aparició en 1es fulles de la 

pal't baixa d•els ·ceps, i •en sa cara superr-ior qu•asi semprè, d.'unes taques 

negl'es que van a' opoc a opac oeill.gl13Jldint-se pienetren -en el g.ruix- de la 

fulla, i arriben .a trav-essar-la fins a ó!a .cara inferior i .'envair-Ja per 

complet; ollavors, la fuTha assecada, · es desprèn d·e la planta. 

' És un ca_ràcter distintiu molt important el d' aparèüoor i desenrotllar-se 

leJs taques ·sols -eill. una de les cares de la fulla, no alte:ooJJ.t l'altra fins que 

ha adquirit un nota.):lle .d-esenrotllament .en la pümera, ess:ent les nerva

dures .La porció mé-s resistent. 

Després de illes de la ibase, són atacades suooe.ssw-amenb i100 altres 

fulles fins que en to·t ·el cep no en qu•eda ni una; si l' a:f-ecció .es presenta 

com en el present any, en l'època en la qual ihav:iJa. de completar-se la 

madm·ació del fruit, la malaltia adquir.eix •Ca·ràcters de v-eritable im

¡portàmcia. 

Tots eJ.s .productes que absorbeix el lfruit per a ia seva iform•rució i 
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maduració són ·eilaborats per les fulles; m-entre 'aquestes •produeixen el 

sufici·ent a ~'altinrentació d'aquêll, 1a ·p.lantia seg]l.eix sa vida normal. 

Però pot arriJbar un mQmeÍlt ren què ·!.es :fulles no 'Puguin satisfer amb 

llurs productes les necessitats del fruit, s1gui per una producció •e.xces·siva 

ren J'elació .am.<b ·el vi.go.r de 1ba. planta o am·b .e·l d•esemrotllament de sa ' 
' ' part vèg.etativa, (escassetat de ·fulles, per e:x.emp'lle, &estruïd·es pe·r un 

fort atac criptogàrrüc), sigui p.er no trooar les arr.els en .ell tememy iles 

maU•ries nutritives en la fQrma i proporció convenient, o per altres 

causes. Llavors, no per això dieJi'X'en .en absolut de .crèi'X'er i desenrotUar-
' ' 

se e.lJs raïms, però ho fan ra d<e•speses de la pròpia substància de la 

plamta, prindpa.J.ment d·e les [uill.eJS, lres matèrtes de res·erva de Jes quals 

.o;' esgoten .ràpidament, provocant llur de·&trucció; i ren úaJl moment, no 

podent ·elabollar el cep nQuS productes i •esg.o.tad.es les ma;tèri•es que .con

.\'ervava maga,t:¡¡emades .en els seus telixits es ·paralitza per .comp.let 

la marxa madurativa d·el ·fruit. 

Totes Jes oauses que afavoreixen J.'1empobriment d.eils teixits de la 

planta en materials de .reserva sigui .per excès de~ 'Producció en relació 

al desenrotllament del .cep, o 'Per .defecte d'a;bsor.ció ·de matèries 'nutri

tives ~aixi -com totes 1es que contribueixen a disn;un:uk la seva 'potència 

v.e:getativa (mal8ilttes lcri·pto.gàmiqUies, •etc.) poden, .d.oncs, ·assreny.alar-se 

com causes ocasiQna·ls del brunejat. Potse.r ¡podria atribuir-se en el pre

sent any a ia sequedat 'PTO'longada, amb la conse.güent dificultat de dis-

• solució de les matèries fertilitzants del sol (única forma ·¡:¡n què pot abso.r

bír-les la planta) el .gran increment de la malaltia de les nostres vinyes. 

El tractament a seguir -en les plantes que ihan sO'fert cl.s seus efectes, 

ha d'ésser tal que restableixi la nollillalitat fisiblògica, ell quru equilibri 

destrueix la malaltia. 

Serà, ·per tant, el més indicat, aminorar la fructificació per una enèr

gka .poda reduint -el' nombre de borrons i aiaJVorir l'absorció de matèries 

nutritives per un 13..bundant ad.obament rk principalment en pota&.:la, 

C!Ue és l'element qu-e. en major quantitat consumeix el cap . 

Restringida la ¡producció i 'POdent disposar d 'abundants materials nu

tritius, podrà la planta I'IB[er-se. de l'esgotament sofert, adquirir noves 

reserves i tornar a sa vida nm'l'nal. 

Pot emprar-se per això •la següent lfórmu1a d'adob mineral a r epartir 

durant l'hivern: 

Superfosfat. 

Sulfat amònic. 

Sulrfat de potassa. 

aplicada a 118. dosi de 200 .gram per cep. 

100 quilograms 

100 )) 
50 )) 
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El profes§or Ravaz, recomana com a molt coficaç, impregnar els talls 

produïts per l'operació de la poda tals oops que han sofert el brune.jat 

amb unta solució saturada de nitrat i .fehSfat potà:ssics a la qual pot afe

gir"se una certa quantitat de sulfat de <ferro. 

En r·esum, 'el brunejat és una malaltia d@guda a la debilitació de ra 

planta: totes les causes que a això contribueixin afavorivan l 'aparició i 

desenrotllament d'aquella af:ecció; tots el$ tractame!Ilts qu-e 'contribueixin 

a tornar-li €'1 seu •prim·itiu vigor seran, doncs, vecomanables. 

COMENTARIS 
Per combatre l'arrufat del presseguer 

L'arrufat o garrod' del ¡presseguer -es combat a La nostra terra f·ent 
pulveritzacions Cúpriques •abans de Ja florídia. ms T·€15Ultats SÓO un XÏJC 

dubtosos c.ar .e!Il anys de 1orta invasió l!a malaltia es desenrotlla igual
ment. 

El mateix pa.ssra, com és de suposar, a !'•estrang-er. P·er això. els 
experime.nts per co!!Il.batre el mal es segueixen sense interrupció. A 
alguns llocs !fan 1es pulv.erit71acions quan l'arbre té full-es; cal però 
que siguin vari·etats qu~e resisteiXÍlllt el sul!fat. L'Am. sd en, per exempl-e:, 
té fulles molt s€alsfules que -es crem-en amb Ja major facilitat. 

Recentment un -agrònom if:rancès, Oha!broltn, ibia comunicab a l'A
<:adèmri.a -d'Agricultura die París -el resultat dels ~seus 'eXIperiments. Segons 
ell, els trructame.nts clec·tuats tr.es setmwes , Q un :mes aba;ns de lra 
floració, això és en J. època -en qu'e ihtabitualm-ent tes .fan a Catalunya, 
són p.o,c úbi.ls. P.er que siguin lelfica-ços ·cal fer-·los e.n. els mesos d.e. no
vembr-e o desembne temprant solucions cúpriques !fortaJIDent alcalines. 

Pensem que és cosra que pot provar-6e .fà<:ilment. 

Segon Congrés i Exposició d'Avicultura 

Ens ha arr.ibat el Programa-Reglament d'raqu.ests aconteixements que 
s'anunden per a a:bril i maig de l'any vin.ent. 

Bé -està el programa, pe.rò com 1acaJbat d'estampar - com qui diu -
ja han caigut entre altres alguns elements del Comitè d'Honor perta
nyents a "1a, gran comparseria política .etsfondm-da. Abundarà la ploma, 
més alguns han deixat ja ·el pel al marge de l'Exposi-ció. 

Ço que diran alguns dels politi·os telaiguts: ¿.Exposició d'Avicultura? 
Estem. avi,ats i positivament expooats al públic Ip•enJ"Sp:r:eu. 

La fruc~icultura a Cafifòrnia 

QaJifòrni-a va esd.evenint ràrpidamént el tp.ais clàssi!c de la f·ruita. 
Aquesta producció :va, de mioca e.n mica, fïent Qlbl:iodar lea sev-es mines 
d'or que ·follen• les que . li donave-n nom i riquesa durant el segle pas
¡::at. Caliofòrnia er.a, aleshore.s, -el ~país meravellós l(j¡e l'or; -avui co-
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Drogues i P~:oduetes -químks 
Productes enològics, especialit~t 
en colors in0fensius ,per a vi 
Sofre, ínlport¡;¡ció dir.ecta. ct·' Hàlia Z 

Representant general i depo-
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Ca s a e e n.t ra I : 

Passeig de Gràcia; 76 
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BARCELONA 

Telèfon: A 1944. 

Apartat 225 

Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA - BILBAO 

Instal·lacions completes de tota classe de Laboratoris 

Balances "SARTORIUS" : : . Microscopis "RE.ICHERT" 

Porcellana fina resistent éJ.I. foc : : Vidre Jenar i eQrrent 

·A·parell's per a tota clqsse d'anàlisi de vins, "SA~LERON", 

"MALLIGAND", etc. ::Estoigs portàtils per a anàlisi d'olis 

Aparells "GERBER" per a anàlisi i higiene de la llet 

Estoigs portàtils p,er a analitzar RÀPli)>AMENT la llet, 
"' APROPIATS PER A VETERIN:ARIS ' 

Grans existències en material de 

CIRUR._GIA VETERINÀR' IA 

'>/! ·················································11;··················································· 
PIJlVfRITZllDOR "lE RATIONNfl" 
Per aire comprimit: Alta pressió continua : La compresslp 
de l'aire sols es verifica una vegada al dia: I:} I més eficaç per 
al tractament dels arbres :: ll,dquirit pels ::.ervels Tècnics 
d' Agriculttlra de la Mancomunitat de Catalunya : -Blanqueja 
i pinta 100 metres quadrats en JO minuts : Adoptat pe1· ·més 

·. de 200 pintors de Barcel~na 

ta.:.Xerinèa 
"llVit:Oiil" 
Per a tracta
ments del bes
tiar, aus i jardins 

REP~ESENTANTS: 

De~inè, Turpini i c:.a 
consell de cent; 2ao • BJlRCEtONJl 

~ . 
·········"······················~····························· 

••P~••!il§••••·······························•l!!••••••-:····························· .. ··················; 
~ ~ lli· · AJC..U• A a qualsevulla alçada i en el c_audal 5 

~ que es de's1tg1, pot obten1r-se : 
còmoda, fàcil i econòmi c ament, adoptant una 5 

B/L~O CI·I I 
La única que no necéssita engrassa,men! :: La venen ¡.. 
*· * + * tots els ~on s electricistes de Catalunya * * * * 5 . : 
JAUME CUIX·ART 5 

CONSTR·U"CTOR 5 
:.¡¡_ .... .., . .,.· - _...,,.:¡;;.¡ _¿ • - • : : ' . li ~ . Oficines a Barcelona: Gràn Via Laietana, :u, pral. ~ 
:. Sagunto, núm. 1%0 :: Telèfon B 140 :: Badalona : . 

;~~ .. ~.::~A.'::~~l~.·.~~-~ .• ~::~.: ..... .,..t ••• '!-........... ...,. ••••• ~..,.··~·········~······~····~····~······-! 
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mençta a ésser el pais meravellós de la fruita, ·aàli on és produïda en 
condi'Ci.OilliS inmillorables i en ¡propo~cions que a nosaltr.es, europeus, 
acostumats de sempre a la limitació ens sembletn rfantàlstiques. 

A!ctuail:rnent ex-Lstedxen 661,564 ihec~àrees de fruiuerars .e:sp:ecialit2iats; 
d'aquestes, 65,412 són de ,pruneres, i 52,753 de ,presseguel1S. I les plan
naJdes van 'CI1ei:Jèent ,ca;da any. 

Hom no podrà mera¡veUar-s~ si un dia no llunyà, .Amèrkà con
quereix eLs mteiDcats europe;us. 

La sidra 

Si a tot aireu- on. hi cap un arbre, tinguessim la · cura do posar-l'hi, 
com augmentaria la riques.a agr:úc-olta! 

Llegim que segons les darreres estadístique·s fórmades, a Astúries es 
produeix la següent xifra de sidra o suc de pomes : 

Sidra usual ... 
Sidra escumosa 

Total ... 

236,824 hectòlitres 
. 35,000 )) 

271,824 )) 

Sembla que no, amk lector, -i traduï.da aqueixa xilfra :en pes·setes, ult!'?-
passa de catorze milions i mig. 

Els remolatxers d'Urgell 

Els ~epreseritrunts de vi.nt-'i-cinc ¡pobles remolatx<ers d'Urg,ell, reunits 
a Bellv:ús s'h'an d,irigit 811 director de !la Socie-tat General Sp.cr-era, d-e:
man81nt algunes cos·es que 1ens semblen -justes. 

La bl-eda:rla;v;e a ['Urg.all és p31gada normalment de deu a qui:p.2ie pes

setes menys que la d·e Níiwa.rra i Aragó. Aquesta diferència n-o té eap . 
justificacJ,ó ver ·tal com •la riqpesa en sucre és més o menys :igual. La 
r~ó del !baix preu, e~l !OeTcar-la únicament ·en .lla manca de competència. 
A .Na.var:r.a, la -lluita entr-e v-àlri-es 'fàbriques rfa pujar -els preus. Aquest 
any, d,egut 1a la general ,poca collita rp-er la fortíssima invasió d',erugues, 
de I-a qpal parlàrlélrn ten aquestes ¡p]am.es ,fa a;lgun temps, ha arribat a 

, les noranta pess·etes, mentre 1a ['Urg·eill tes manté a seixanta. 
Els nostres conreadors, fundats e:n :lJa igualtat de riquesa en sucre:, 

<iemanen que la nem<>latxa d'Urg,ell sigui pa.g¡ada al mateix preu que 
la de NaVia.rra i Ara;gó. Això, no eaJ.. di.r-h-o, és just i ·els pa,gesos tenen 
raó de no vo>ler que: !l'Urgell sigui -considerat com una mena de colònia 

d '·explotació. 
Els nostres remolatX'ers d-emanen també que sigui establert un des- ' 

comvte rfixo per la corOiOa 1Jalliant-la (ln·an de )a inse11ció de les primeres 
fulloo; ~ara, això es fa de la manera més -conv.enioot per t}a Sucrera -en
·cara que els tagr.i-cultors si.guin ·perj')ldicats. Ei mateix- passa amb el 
descompte correspoillent ·a la terra que tBls pagesos volen que ~ügui fixnt 
mitj1anç81nt ,proves. -

AGROLYSINE - ZOOLYSINE - LYSINE I 
Laboratori: IZAGUIRRE Germans i C."-Diputació, 251-Barcelona . 

.• 
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En conclusió :els nostres remolatxers volen -ésser tTactats amb justícia. 
S'cls escoltarà la ·companyia? Pensem que serà rm xic difícil per tal 

com 'a manoa de competència la fa mestressa absoluta de la producció 
ur-gellenca. 

Per nosaltres :el remei -està en una gran fàbrica cootperativa. ' Els 
ben•efici•s en la producció de sucre són més segurs i més elevats que amb 
.la 'Producció de vi, d'oli, de .f•rorines, .d.' alcoho~s. Una cooperativa suc:ve
ra té més segura la vida que un celler coòperatiu o que :un molí .d'oli. 

La fruita de França 

.A!caben de sortir :les -esta'dfstiques de Ja producció a.g:rjcola fran
cesa en 1920. D'~llee ~p-renem aquestes dades sobre la prod]lcció fruitera.: 

Albercocs 35,340 quintars 6.800,000 francs 

Cireres 492,540 • 65.000,000 

Préssecs. 188,400 37.000,000 • 
Prunes 299,600 » 33.000,000 

Pomes i peres de taula. 2.664,400 • 307.000,000 • 
Pomes i peres de cidra. 15.072,290 533.000,000 • 
Prunes destinades a assecar. 126,430 - 22.000,000 • 
Castanyes 1.606,140 • 84.00Ó,OOO • 
Raïm de taula . 821,500 101.350,000 • 
Mous 46'l,640 - • 100.000,()00 • 

1.289.150,000 

M.alrgrat '¡pro.ct.p.ir !fruita per valor de n;tés d·e m:hl milions de ifranJcs, 
Fvança n'ha d':imlportar cada any. Això ,oorufi:rnria ci nostve punt de 
~ta, tants •cops ,:sostingut : . que la [I1J.ita és uií delrs productes de la 
terra, d·e major cons]lrm. 

Una veu s::ndicalista 

Escatint sobre el projecte àe llei, l·eguiador de la rabassa morta, 
ior~Jl'lat 'Per l'Institut .Agrí-cola ç.atalà de .sant Isid.re, el Stndícat de 
Ordrul posa les següem.ts .apostilles al seu estu'di: 

ccA.g-ermani's la justícia amb l•a. caritat 1ent:ve -¡prop~etaris i pageso_s, 
i guanyaran uns i altres, i :vetgnarà ·el benestar aï camp». 

«El .poble està cfamolrenc d'actes .d'amor; ¡p·er això segueix als atgita
dors qu·e l'hi !brinden un !amor que, degut a_il.a ignoràncila i bona fe 
prover-bials -d·els hUII!ps, no veu que' és [!aJs i que no és altra cosa ql!e 
eg.o.isme i acfany d'•enlairar-ISoe.» 

uNosaoltre.s entenem qu1e entre el .pro'Pi-etari que dóna tenes .a meillar 
i .el pagès que •les acoepta per a conreuar-les, s'estableix un contracte 
que bé podrí-em atnomemvr societa( o -com~atnyia p_er 1a ~explotar un 
negoci». 

uHa de per-oe!bre cadascú el que sigui de raó segons el crupital o 
treball !aportat al negoc~ de l'explotació de l!a · terra». 
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la producció de sucre 

S'egop.s l es estadístiques de 11903-13, heu'.s a.q:uí Ja producció de sucre 

pe:r; hectà!lea a a lguns 'Països europeUJs: 

Suor• per Ha. Sucre per Ofokg 
en kg. de bledarave 

Alemanyta .. . " 4.613 16.13 

Bèlgica .. . 4.149 14.44 

DiJnamarca 1 • •• 4. 134 13.79 

Holanda " 
4.065 14.99 

Aus tria Hongria .. . 3.783 15.32 

França ...... 3.473 13.11 

-I hàl:ia ... 3.426 111 .80 

Rússia. ... 2.262 14.88 

Espanya (1920-21) .. . 11.60 

El màximum espanyol {!Ori:espongué la J.-es fàbriques de la Societat 

General, l'any 1918-19 a rribant al 15.29 per -cent, i : el núnim"U.IXt l'any 

1912-13 amb el 9. 36. El· pr_omig, ·esp•anyol oscil:la al voltant del 12 per cent. 

INFORMACIÚ OLEÍCOLA 

E1s m ol.ins :_'Yan t-reballant, menys els de les 'comarques llreidatanes 

i aragoneses que tenen d'estar parats per falta de matèria prima. 

' A Reus i Tortosa en la nootr a r egió, i a Sevilla a l'Andalusa, han 

començat a fer-se un sens fi d'operacions a preus cada d'ia més -alts, 

preus que quasi fan esgarrifar i creure que enlloc hi ha oli. 

L'oliva no està pas molt sana a Cataluny>a; per la part· de Reus 

hi ha ura algun indret que s'hi fara bona oliva, però en tota la resta 

tienim l'oliva corcada, ço que fa que s'obtinguin olis de quatre i cinc 

graus. A SeV'iUa passa tot al contrari, i si •els seus mètodes de treba

llar-la fossin més racionals es podrien obtenir olis que, si bé tindrien el 

guJSt de p rocedència, es podrien pòrtar allà, on van e1s nostre&; ara ma

teix -estem V'ede.nt, i di-c això .perquè m'hi trobo i tindré d'estar-hi tota la 

-campanya entr.e 'Elils, com elruboren olis amb el seu procediment de 

fer -los, i amb tot això fins la naturalesa se'ls rev.ela i els d'óna olis 

qu-e no arriben a un grau, mentre ells voldrien que sortissin de tres 

gra]ls. Res; é8 allò de l'adagi: c~Déu dóna fu.ves al que no té quei

xals)). 
Com dèiem, l'animació del mercat és extraordinaria, però passa 

una cosa estranya que sol passar des de que hi han refineries d'oli 

dolent, que no es fa cas de l'oli fi i que tothom cerca el dolent. 

L'exiJstència 1en oli vell és -cada dia més rara, per això veiem que en 

aquesta quinzena, a Ba-rcelona, s'ha arribat a pagar· a 18 duros el 

corrent i sort que n'hi hagués. 
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França i Italia demanen olis, però sols els vol-en refinats o"d'ol:ents; 
del fi no en parlen. Els embarcs d'aquests dies han sigut quasi nuls; 
però això no vol dir que no comprin ; també han invadit els seus r-epre
entants les regions, productores andaluses i han fet .ajustos .a •entregar 

deixant paga i senyal que de vegad-es aquesta ha a:rribat a iguà.l.ar-se 
amb el preu que han pagat. 

L'aspecte· dél mercat és .assats pintoresc; pot ésser q'Ue m'ho. sembli 
a mi, perquè estic descentrat, trobant-me a Andalusia on encara que 
es coneguin els costums són bona cosa diferents dels de casa nostra. 
Cada dia veiem pujar l'alí; figureu-vos qu"e ací, a primers de novembre 
es pagava a 62 o 63 rals l' arroba d'on~e quilos i mig; doncs bé, .avui 
ja es paga a 86 i 88 rals, ço qÚe representa un ral diari ; si això dura 
no sé pas on anirem ; als d' aquí també .els esgarrifa i en interrogar-los 
respon en: ccsue1·te que el Directorio •se pDndn·a eJt rruBdion; però no obs- , 
tant això, oli que s'ha · comprat al dematí, és venut a un ràl més .al 
migdia, sense que l'agricultor se'n beneficiï en r.es perquè ell ja té venuda 
l'oliva fa dos mesos a un s-enyor que li ha avançat quartos. 

De .rreus, podem anotar els_ següents. 
Baroelona paga-: 
Corrents vells, a 47, 48 d:uros; corrents nous, · .a 45, 46 duros; iins, 

però andalusos, 50, 51 duros; tot per carga, al magatz~m del comprad·or. 
A· Tortosa s'han pagat les classes de fabricació actual .a 28 i 30 pes. 

setes quinze quilos .. 
A R"eus, de 31 a 33 pessetes la .mateixa mesura. 
També ws olis •a.l sulfur tenen bona marxa; ¡per Andalusia, que ·encara 

no ' s'ba ¡ç;omenç.at .a fabricar, es parla de 130 pessetes els cent quilos 
pels de poca acidesa i pels d'alta a 115 pessetes, sobre ;vagó prooo
dència. 

El pinyol s'ha pagat ací entre 600 i 800 pessetes el vagó_ de deu mil 
quilos. 

, LJSINI ANDREU 
Sevilla. 

NOT I C IARI 
Els ent1·ebañcs buroc1·àtics, han €/stat causa de qu:e el Cons-ell Pro

vincial de Foment de- Girona hagi haJgJit de s:uspen!dre el:s -concursós 
d'aviram qu¡e tenia pro¡po•sat oelebrar aquesta tardar, aíxi .com •el tr.ac
uament contra .la mosca de l'oliva i alt:ves :projecies, degut a que el 
Consell Superior de F oment no illa .31provat €1Il.J0ara els p:r:.ess:u¡postos que 
té ¡presentats des ool mes d:e maig. 
· En la d-arrera sessió •celebr.ada pel rdít organisme •. s'aco:vdà · dn.!üstir 

pro¡p del Co.nselll Superior, ¡pal-esant .els greus ·perjudi-cis que es causen 
.a l' agriçultura per la ;paralització d' aqu-eixos afers. 
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-El Consell Pr.ovincial de Foment de Lleyda iha creat un mll'Seu de 
p:31tologia Megetal, que és ¡públic, havent-se installat al segon pis del 
Palau de la Diputacio Provinlcial. 

-Una junta d'obligacionisfJes ha c1·eat el Sindicat Ag1·ícola d!e Ba

nyoles i sa comarca, confiant-els-fui una tasoo fiscalitzadora de la marxa 
de les div·enses seocioñrs, ¡per tal que siguin J.Ul.a .gamntia ¡per a la bo
lla marxa -dre !'.entitat i uns bons auxiliars de Ja Junta, i així vuLguin 
tots adonar--se de que eJ Si·nd•icat é.s 1a casa pairal de tots els socis. 

-Un SindicaD ag1·ícola ti;lMempenya un càrrec municipaL. L'Ayun
tamem.t de M~.yà !ha noonenat dipositari dels crubaJ.s de dita .població a 
la Caixa d'Estalvis del Sindicat Agrkola «Lliga de defensa de l'Arbre 
Fruiter» lo qual ·l'íhonra .a.Jtam-ent. Això implica una fonda .compene
trrució 1entre to.ts els lh8lbitants de Moyà, que ®S plauria sense _sovin
lej ar a tot arreu de l.a terr a . 

-L'a1'1·òs d'Amposta. Una sola casa d'Amposta ex¡portooora d'ar-
1'òs, ·des del ·primer ,d•e novembre de 1922 a primer d'agost de 1923, ha 
remesat a l'e.strawger 36,910 saques d'arròs i 19,432 saques a distints 
p]lllts d'Espanya, o sigui Ulli total de 56,342 saques, amb la qual cosa 
es .demostra ben bé la :importància que té aquest con:r.eu al terme 
d'Amposta. 

- L a disposició ordenant que les societats ~emetin aJJJinze:z:u;l.LmeZIJ 

una nota dels ingnessos i t];e¡ llu1· invet~·sió, ¡per a r.es no sambla resar 
.amlh els Sindkats Agrícoles. 

En vil'tut de consultes r ebudes a la Federació Sin-Mca:l Agrària de 
Girona, ax:¡:uesta entitat acudí en consulta .a la Coll'fooerrució Nl31Cional, 
!.a qualJOOntesta que el R. D. de 10 de m.arç qure ho disposa, no 8lbarca 
!ils SiDidic.ats Agrícoles ni ¡per la se'\fa lletra ni ¡pel seu esperit, puix 
-t:.ol:31ment .fa r-eferèn.ci·a a J..es entitats rucoJli'des a la Uei d'AssociaJOions, 
i •els Sindicats Agrircoles no €S regeixen per dita llei sinó ¡per la d'es
pecial creruoió del 28 de gener de 1906. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 

DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

Prosseguint la campanya de lluita natural contra la mosca, ·el cap 
del Servei d 'Arbres fnüters ha estat a Ulldecona per a lliurar els Opiu.s 

concolo1· rebuts de Tripolitània, aLxí com els nascuts al Laboratori. 
Demés s'ha realitzat pel mateix servei un~ visita als camps experi

mentals de Gampredó, Oambrils i .Parc S81IDà. 

Pe1 cap del Servei d'Acció Social Agrària Sr. Rendé, 'han evacuat 
dive1·ses consultes obre funcionament d'e indicats, i rebudes visit1es 
que oo demanda de guiatge li !han fet comiJSio·ns dels sindicats agricols 
de Montblanch, Alcover i iBorges del Camp. 

La Hortícola Reusenca . 
Viuda de P. Mar sal - Tel~fon 6 s 

Rrbres - Plantes 
Exportació 
RE U S 
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Els .alumnes de l'Escola Superior d'Agricultura Srs. Ramon Pi•erola, 
Josep Farran i Lluís Vallès, ha.n donat unes conferències .a dit cent~e 
d'Ensenyament, en les quals hrun ·Comunicat les impT.essions .rebu9.es du
Jant wa seva restada a Hàlia ·amb motiu del la mis·sió es·colar que realitza
ren a la R-eó.al Escola ·d' Agrieultura de P<Jrtici. 

Desenrotllaren respectivament els temes: uNot.es de viatge i estad.a a 
Roma» ; cclmpressionsn ; i ~eLa lluita natural i eXJempl'llS». 

!llustraren els parlaments .amb projeccions. 

El professor de Física de l'Escola Superior d'Agricultura Sr. Rafael 
Campalans ha donat una conferència als alumnes de Uengua Cata1an.a 
i cultura, desenrotllant el tema Cosmog.qnia o c?·eació de l ' Univen . 

Segons teníem .anuneiat, a la població de Vallmoll s'hi ha donat un 
curset de divulgació de vuit Uiçons de . durad·a, el programa .de lliçons 
del qua.l ha sigut d'aquesta faisó: · 

Dues conferències sobre 'Ell conreu de l'avellaner i el garrofer, .a 
càrrec de 10•. J oarf Salom. 

Dues de viticultura, a càrrec de D. Erasme M: d'Ymbert, cap dels 
St.·rveis de Viticultura i Enologia. 

Du'lls d·e ramad'eria, a càrrec de D. Eduard Simó, .ajudant del Servei 
de Ramaderia. 

Dues d'enologia, a càr~ec de D. Jaume · Raventós, .!Director dels Ser
veis~ ècnics d! Agricultura, havmt inaugurat . les tas<JUo.es i donada l.a 
conferència de cla.us~ra el propi Sr. Raventós . . .·-

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

R. A. VALLs.-J>er 1f.er desa.parèix.er l'a.gre de ila J:Jóta pot usar el 'se
güent procediment. Omplir-la pT,imer d ' aigua durant un.e•s -q:u<antJes hor-es 
perquè ti-ngui ·temps .de r·emullar.,se J:Jé. · B)lÏ-d.i d introdueixi upa solució 
bulle>n t d:e sosa o potaSGa al 15 ó 20 per -oelllt. R-emeni !la bóta en tots els 
sentits, J:Juidi 'Iwvament, i •esba:fid.e1xi abundantment wnb .a·igua. - -

Per 1e.s bótes qu'e ·fam. <Jlor d·e f:Lprit .renti !Den bé an;lib a.igua 'bullent i 
després amb a.igua ifr·eda, que contingui un o dos litres B.'à!Cid sulfúric 
·peT ohectòlitre. En acabat esband.eixi •¡amb moita aigua. 

R-ecordi que !l'àcid suli[úric ibà. d'ésser tirat a •poc a ¡p<Jc a ·l' a:igua i -no 
l'a.igua en l'àcid. ' 

1 

A. H. CIUTAT.-Les ,a1gues _marines 'pod.en éss·er 18-mp.rades •com .adob. 
Es importa.nb solament llur •contingut en ·potassa. 

. M. DE LA C. C. DE S. GIRONA.-Amb molt gust ·C001testem 1a ;!,es •COillLSUJ

tes que ·ens són dirtgides. Res'Pecte al secatge d;e ··1es ;prUlll·es trobarà J.es 
dades que <l'intel'e&selll ·en l'·artide d.e R. Sal_a, ·pRbli-cat en el número 15 
d'aquest -any. En el núm.eÍ'o cv.in·ent en tornarem a parlar. En aqu•ests 
artJicles trobarà notí<Cies més comP,1etes d.e les qu·e podríem donar~li d'a
que>sta seeció est~t. 

Ah! Ma'lgrat tot, •ffil ·català ens ·entendrem 1sempr.e molt bé. , 
R. s. 
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CALENDARI 

de sembres plantacions de les Hortalisses i Farratges més 

generalitzats o cultivats a Catalunya 

Es sembren: 

NOVEMBRE I DESEMBRE 

HORTALISSES 

Bledes grogues o blanques.-Borratxes.-Ceba vermella p·ar a cabes

sar.-Ceba dolça d'e Sant Vicens.-Ceba blanca, grossa._:_Col de capdell 

o de soldat.-Ceba de Pasqua o Pap•alina.-Ceba genovésa i altres de 

fulla llisa.-Ensias escaroler de primavera.-Escarola de cabell d'angel 

(sense trasplanta.r) .-Espinacs.- Faves.-Julivert.- Naps rodons, blancs. 

-Pastanaga de taul.a.- Pèsols de set satmanes.-Pèsols tirabecs o Ca

putxins.-Pèsols verts d'Austràlia._:-Pèsols nanos de vinya.-Porros,

Ravenets mtjans.-Ravenets rodons .-Remolatxa de taula.___jSerfull. 

Es planten : ' 

Alls.-Escalunyes.-Escarxoferes (millor en noV'ambre).-Maduixer es. 

En climes temperats comencen a sembrar-se a últims de desembre 

en tend;as·: Albergínies, Pebrots i Tom àtecs (primeren cs), aixi com en 

climes molt frets deuran fer-se en lloés .abrigats les sembres de les Ble

des, Juliverts, Pastanagues, Porros, R•amolatxa i Serfull. 

FARRATGES 
Es sembren : 
Trèbol gros o Trèfula i Trepadella (millor en novembre) . 

Per majors detalls dirigir -se a Fills de Nonell, Plaça de Santa Maria.

Barcelona. 

=································•• IIÍI•••·························································~·: . . . . . . 
: PUBLICACIONS DE : . . . . . . 
e· I'Es.:ola Superior d'Agricultura i 

A. MATONS 
J. RAVENTÓS . 
J. M. SOLER I C OLL. 
M. ROSSELL I VILA. 
f. NOVELLAS • . • 
M. ROSSELL I VlLA. 

J. SALOM • • 
J. M. R ENDÉ 

' BARCELONA 

Fabricació d'olis . . . . 
L'art de fer bon vi. . 
Les llets i llur apreciació. . . 
Reproducció i herència en el bestiar 
Anàlisi d'adobs. • . . . . . . . 
La vaca lletera (Les vaques i la 

5 
5: 

6 pessetes ~ 
6 : 
4 ~ ¡ 
4 » :-
3 • : 

. producció de llet) . . . . . . 6 
L'ametller . . . . . . . . . . . 4 
Organització i guiatge de Sindicats 

» ~ s 
agrícoles. . . . . . 7 . . 

- : 
········-··················-············································•••.s~~•••······

·········& 



FU DA CIÓ BERNAT METGE 

Heu's aquí l'empresa lite
rària mes sòlida i trascen
dent del nostre Ressorgi
ment cultural. Arreu de 
Catalunya i entre les 
sel ec ci on s e sp ir i tuals 
estrangeres ha estat re
buda amb entusiasme 

Editorial Catalana 
SOCIETAT ANÒNIMA 

Ferlandina. 7, 9 i 11 
Telèfon núm. 5329 A 

ADMINISTRACIÓ : 

ESCUDELLERS, 10 BIS 

Tel. 184 A : BARCELONA 

GRAN .VIVER D'OLIVERES ARBEQUINES 
.................................. DE 

JAUME OLIVELLA GALOFRÉ 

PREUS: 

Carrer d'Anselm Clavé, 11 

Sant Quintr de Mediona .. 
Plançons de 3 anys, ae 1,10 a 1,50 metres d'alt, a 80 pessetes el100 

• • 2 • • 0,80 a I ,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 ·a1 clima i terreny 

de Catalunya i, demés, són les que produeixen l'oli més apreciat en els · 
mercats d'ací i de fora. 

Especialitat en Pap,ers-flltres 

per a farmàcia, vins, olis i de· 

mès usos Industrials • Exls· 

tèncfa permanent per a servir 

tota classe d'aparells filtres· 

premsa per !~portants que 

• • siguin les demandes • • 

''PUIG'' 
Salvador Puig 
Enric pranados, 5 (abans 
Universitat) · Tel. 3581 A 

BARCELONA 
Úniques fàbriques a Esp•nya• 

Cua fun d&da en 1900 
PAPERS EN GENERAL 

Fabricació de Paper Pergam f 
per a grasses, xocolates I In· 
dústrles derivades de la llet, 
en competència I qualitat als 
seus similars estrangers ; es· 
pecialltat en els tipus per a 
filatures I també per a perga· 

mins fantasia 
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" Publi.:a.:ions divulgadores e 
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I 
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: : 
: 

---------------------------del•---------------------------

S~rveis Tè.:ni.:s d' Agri.:ultura 

.. 
Pessetes 

1.-•Resum de conferències de Viticultura •, 
per Erasme M. d'Ymbert . 

2.-•Com es poda l'olivera •, per August 
Matons . . . . 

3.-«Les cuques filoses de la pomt)ra i de la 
prunera •, per August Matons. 

4.:...«El corc de les pomes i de les prunes •, 
per August Matons . . . . . 

5.-•La plantafió dels arbres •, per August 
Matons . . . . . . . . 

6.-• El Còlera de l'aviram•; per C. R. Danés 
Casabosch. , 

7.-•Un factor primordial en la producció de 
l'atmetller: La l"'ecundació», per Joan 
Salam. 

8.-•L'alirnenta,ció humana • , per Jaume 
Raventós . . . . 

9.-.:Com es combat el diabló de l'avella
ner•, per Joan Aguiló . 

10.-•Engreixament de porcs•, per M. Ros
sell i Vilà . 

11.-•La lluita contra la mosca de l'oliva•, 
per August Matons 

12.- •La psicologia en els nostres pagesos•, 
per Josep M.3 Rendé . . . . . 

13.-•Treballades i adobs•, per Josep Camps 
14.-cL'arrufat i el pugó del presseguer i ,de 

l'atmetller, per Joan Salam 
15.-•L'.esporga de l'atmetller•, per Joan 

Salam. . . . . 
16.-•El negre de l'olivera», per August Ma-

, tons . . . . 
17.-•La vaca lletera•, per M. Rossell i Vila 
18.-•Engreixament d,e Vedells•, per M. Ros- 1 

sell i Vila . . 
19.-•La sansa com adob •, per August Ma-

tons . . 
20.-•Per a fer bons olis•, per August Ma

tons 

••• 

0'35 

0'15 

()'15 

0' 15 

0'30 

0'30 

,0'15 

0'50 

0'15 

0'15 

0'30 

0'35 
0'30 

0'15 

·0'15 

0'15 
0'30 

0'30 

0'15 

0'30 

Dirigir les deJD.andes als -servèis Tèc:nic:• 

d'A.gric:ultura- Urgell, 187 • Barc:elona 

.. . . . . . . . 
: 

i : . 
' : ·: 
! .................................................................................................... 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRJCUI..l'URA 



La gra,n capacitat de ren
diment de nostre moder-

n • níssim utillatge i la seva 
absoluta perfecció ens Ed OfJill permeten atendre no sols 

(itfillilDil, S. A. 
Ferlandina, 7, 9 i 11 

Telèfon 5329 A. 

BARCELONA 

a la producció pròpia, 
sinó també a qualsevol , 
altret reball que els nos
tres amics i el públic en 
general tingui a bé enca
rregar-nos. Dels amics, 
especialment, i de tots els 
catalans , sol·licitem el 
concurs per a tota mena 
de treball s d'impressió: 
mostraris, factures, cartes, 
talonaris, tiquets, cartells, 
anuncis, targes, esqueles, 
llibres, circulars, estats, 
revistes i impressions de 
totes classes. Especiali
tat en. tot ço que sigui en 
català. La mateixa im
premta s'encarre
ga de que t~ts els 
treballs siguin re- . 
visats, pel que toca 
al lèxic i a l'orto
grafia, per l'In s
t i tu t d'Estudis 
Catalans. 

,. ' 

Administració: 

• 

Escudellers, JO bis 
Telèfon. 184 A . 

En dlriKir-vos a Iu cases nnunclador81J, citeu AGRICULTURA 
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SOCIETAT ENOlÒGICA DEL PENEDÈS 
~- ._....... '';I , I 1. ~ ~;. 

(Societat Anònima) Continuadora de . 
SE~DA, ROS I c.• - Vilafrarrca del Penedès 

, ~GÈNCIA,. A BARèELONA: València, 27.~ 

' ,' 

.:~~ .. ' 

PREMSES CONTfÑUES "MABILLE" 

Les més perfecriionades J ~ Lils m~s sòlides : . Les més· ecdnòmiqÚts 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ: TREPITJADORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXE~ES PER A TINES 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics 

Adobs químics · 

Aparells d'anàlisis de vins 

Sofres i Sulfats 

r .. so·t·ïú'B'i .. : .. 'B'n·~·n¡M'ft' ...... ñ.:·n·o·o'H8 ....... :·:·MfDiM·:·: .... ¡ 
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·¡ 

lmportac:ió dircc:ta d'Adobs Oufmic:s 

Superfosfats de talç 
.. Estòries Thomas .. 
Sulfat d'llmontat 

Sals de Potassa de StassfnrJ 
Sulfat de .:oure, 
SUlfat de Ferro. Sofres 

ADOBS COMPOSTOS 

Barcelona, Vaitncla, Maiatta. Macant. 
Granada,Tarraoona 

En dirigir-vos a les cases anuna~adores, citeu AGRICULTURA 
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~ BOMBA HIDRÀULICA ! = -

-

CARRERAS 
SISTEMA. PATENTAT 

• \ 

•••• 

Trasbalsa vins i olis sense alterar llur natu-

ra/esa Eleva aigua a qualsevol alçada 

Consum la meitat de força que qualsevol altre 

sistema : .Suporta elevades temperatures dels 

---------------Uquids---------------

Duració indefinida : Garantia ii·Ii-

mitada Nombroses referències 

•••• 

Carrera8 y Permanyer 
Corts, 46:1 Telèfon 558 H. BA.RCELONA 

~ 

-
5iJIIIIIIIIIIIIUIIIIIIKIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliUIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIII~ 
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