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.Vinicultors!· 
Per a verema empleu un bon material vinícola 

que ,us sigui satisfactori 

Premses i espremed_ores 

MARMONIER 
• Premliles a rótula model americà :: Premses ¡ Hidràuliques espremedores senzilles, separa-

~ l dores i esgotadores 

Pre.mses contínues 
I . 

t '' M A B ,¡ -L L E ,., 

I 

Material 'per a verema : Maquinària Viti
vinícola :· Productes enològics : Aparells pe~ 

a l'anàlisi dels vins 

•••• 

VICENS VILA CLOSA 
(SUCCESSOR DE KEGBLS I VILA) 

Passeig de Gràcia. ss 
DúecdoS teleqràfic:a a KEGEVILA. 

Telèfon 0}8 G. 

'BARCELONA. 

En dlr!Jir.vos a les caau anuncfadorea, olieu ACmi,DUL TURA 

--

' I 



Maquinària Olivarera· 
PER A L'ELABORACIÓ D'OLIS 

Grans rendiments per a petites i grans instal'lacions 

PRDPIETHRISI Ulslleu els molins I us convencereu de l'èxit 

lnstal · lació ollera Granja Escola d'Agricul---=------l 
ra de jaén : Grup de mòlta d'olives i re

mòlta de pinyoles: 150 fanegues en 24 hores 

Característiques principals de garantia: 
QUALITAT- QUANTITAT- ECONOMIA 

., 
QUALITAT.- S'ob é elaborant oliv~s recent collides. 
S'evita per complet els tan perjudicials «chicatazos• . 
QUANTITAT.- S'obté del 85 al 95 per cent d'oli en 
primera press;ó d'olives recent collides : S'obté un 
esgotament en les pinyoles molt major, desconegut 
====-=====fins la data ======== 
ECONOMIA. - S'obté un estalvi del 75 _per cent de 
«capachos• amb molt major rendiment en igualtat 
de personal, local i material : Factors en junt de 
moltíssima importància, difícilment d'obtenir en els 
demés Sistemes de Molins : Per a millors referències, 
visiteu instal·lacions i per a tota classe de projectes 

tècnico-pràctics 

Tallers SAL VA TELLA - Tortosa 



Medalla d'Or 
en les Exposicions Universals 
Internacionals de Brussei·les 

Charleroi , Gand. 

lUJmJ(§j ]©n~ rr»~w ~ 

n ~ Agrrn©M n ~unrr~ 
JEl jp)MllW~Iri~~ S<dl(()Ir ll»~Rga 

tt LE !R.AíïllONNJEL ,» · 
(PA TENTAT) 

L'únic que completa tots els serveis de 
l'Agricultor. 

Pulveritza a gran pressió, blanqueja cent 
metres quadrats en 10 minuts; desinfecta, 
renta, rega (raig a quinze metres), etc., etc. 

La compressió de l'aire e's verifica so ls una vegada al dia, obtenint-se en 
dos minuts . ~ No hi ha necessitat de despenjar-l o mai de les espatlles. 

No s'embussa. - Especial per a combatre les p lagues dels arbres. 
Sempre una mà lliure.-No s'~spat lla. 

Sol"lícití detalls ·a .M. HENING. Consell de Cent, 239. Barcelona 

............................................... 

B~scules 
D 

ca1x_es p~r ~ 
ça. bais 

~~[Ç)~¡r¡ro~~ 
ParlAment, 9 

~&~<$~~®00~ 
---·---

·---:-----~--· •••••••••••• 

AL THEIN .. . 
PINSO MELASS AT SEC ~ 

per a to ta mena de bestiar 

ll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Rendeix la major utilitat 

en l'engreix i la producció 

de la llet 

. ...........•................................... 
En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



3 mesos 
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Proteïna: 62 °/0 

.. 
guanyen els GARRINS en el seu temps de cria, 

si en sa ració diària consumen un complement 

de 200 grams del' millor aliment animà!, 

complet, el més net, tor sang, carn, ossos: 

FARINA DE PEIX 
fresc i dissec¡:¡t en sa intregritat, 
preparada amb peixos sencers, 
exempta d'oli de peix i desgn~s
sada DCOOOOOO Marca «.Antlàtic• . 

Fosfats: 18 °/0 (M.•• M.l•s) 

. I 

Calç: 7 °/0 

Per sa composició anàloga a la de l'ou. les G,!\LLINES que la con

sumen augmenten 
molt sa posta , po-
nen més aviat i 
·els polls creixen 
DCOOOOOOamb pressa 

Fulletons 
i preus a 

ENRIC TEIXIER 
Sta. Eu I ària -Granollers - (Prov. Barcelona) 

f ................ , .. , .. , .................. A•••••I•-;;_•U•••A······:·:·::~:·::~~~:··:I::::·;:~:·;~·;;:::~··· 
: ~ q ue es des1tg1, pot obte n1r -se i 'cò moda, fàc il i econòmica me n t, adopta nt una 

i.· 

1 

!'ú~q~ !e~ eng!!a~n~ ~ v!•! 
~ ;~ ~:o;e lec~c~;;l:a~*~ 
: CONSIRUCT~R 

5 lli Oficines a Barcelona: Gran Via Laietana, ::tt, pral. 
: Sagunlo, núm. t::tO :: Telèfon B 140 :: Badalona 
: . ~ .................................................................................................... 

SERRA VITTORIO 
CALLE VILADOMAT, 126 - Te1éfono 937 H. ---------------• 

I 
Drogues i Productes químics 
Productes enològ•cs, especialitat 
en colors inofensius per a vi 
Sofre, ' importació directa d'Itàlia 

. 
Representant general i depo
sitari sdels Productes insecti
cid~s Anticriptogàmics de la 

Societat Eléctrica i Electroquímica del "Caffaro" :: Seu a Mil~ (Itàlia) 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, oiteu AGRICULTURA 
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HHJOlfS, HUlfS, JOJXOS 
maons (plens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

el seu rendiment. 

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

Màquines, Forns Assecad-ors 

VDA. J. 

-

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

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

F. VILLAL TA, s. EN c. 
BARCELONA 

Oficines. 
Nou Sant Francisco, 28 

Apartat correus n. 0 65 
Telèfon 568 

= = 
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MOTORS ~~RE,US'' 
A GASOLINA 

de 1 •¡, a 5o HP. 

Premses VI i OLI 
Continues: de 1nno a 70fl0 qg. h.- Mecaniques: de 0.30 a 3.5 m. 
diàmetre.-=-Hidràuliques: de tots tipus i cabudes i ·ta mbé 

per a bandatges , enfa rdar i tots usds indus tria ls 

Potents lnstal•laclons per a olis de COCO 

e a e a o I, 1 1 a v o r s o 1 e a gj n o s e s 

URGELL , 20
1 

LLUIS FELIU BARCELONA 

................................................ . ............................................. . 
LI S OL 
Insecticida indispensable a I' A
gricultura, Ramaderia i Higiene. 
Oemani's el fulletó cEL LISOL 
EN AGRICULTURA » que 

enviem gratis 
De ve nda en principa ls Drogueries i en 

la fàb rica de 

Vallès Germans 
Massini, 79 - Sans - Barcelona 

DISPONIBLE 

••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En diriKir-vos a Its cases nnunciadoreu, citeu AGRICULTURA 
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AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: li I 20' de cada mes 
Subscripció: Barcelona, any: . P!l'ssetes '9 Fora: Pessetes 10 Estranger: Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

EI · raïm de taula' 
M OLTES vegade , tl'av·es ant c.omarques .y iny;ateres, la interminable 

successió monòtona dels ceps tots igual , ens ha suggerit una pre

gunta: ¿Per què a Catalunya no és extesa la producció de raïm de 

taula? ¿Com és-afegim-que la fructicultur a creix ràpidament mentre 

el cep, com a fruiter, é apenes conreat? 
Aquestes demandes no signifiquen pas que neguem en absolut l'exis

tència a la nostra terra de la producció de raïm de taula; en les ratlles 

qu.e segueixen tindrem ocasió de citar a lgunes éstadístiques en les quals 

es veu que el raïm pel con um directe, el qual evidentment és en part 
I 

de classes pel' taula, es cull en quantitats que tenen certa importància; 

però ens sembla que existeix massa desproporció entre el raïm de vi i 

el de taula i que hom podria, amb benefici pels vinyaters i pels consu

midors, reduir la quantitat de l'un per augmentar la de l'altre. 

Es veritat que a tots els pa.'isos vinícoles hi ha també desproporció-

i és natural que així sigui,-però no assoleix mai les xifres que té a 

Cataluny:'t i- en cap és tan f01·ta la diferència entre Ja producció de fruita 

dé consum i la de raïm de taula. 
Cal dir també que quan afirmem que Catalunya produeix poc raïm 

de taula no volem dir que no consumeixi raïm. A tots el països vinya

ters el raïm constitueix la fruita de major consum i Catalunya no e 

fora d 'aquesta regla. Ço que manca és el conreu extès, més o menys ' 

generaJitzat, d 'aquelles classes de raïm fi, especial per taula, que són 

'produïdes exclusivament per portar a ls mercats i ésser venudes com a 

fruita i que sols excepcionalment es destinen a la producció de vL 

Estem ben convençuts de no exagerar quan afirmem que es produeix 

poc raïm de taula. Sense mirar estadístiques es té la sensació 

de la insuficiència de la nostra producció pensant en el con

sum que ha de fer Barcelona de moscatell valencià o recor

dant que a molts pobles de Catalunya, vinícoles per excellència, 

a les fonde i als hostals erveixen com a postre, al costat 

de pré secs exquisits o de prunes o de pomes, migradets raïms corrent , 
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dels que e~ produeixen a la localitat per la fabricació del vi, i ,que no 

sempre són gaire agl'adables pel consum directe. Dem,és en la gene

ralitat dels poble , al cap de deu o quinze dies de la verema, no es 

tmba raïm fresc de cap classe. 

Però ultra aquestes consideracions hi llan les estadístiques que con

firmen quant diem i demostJ:en ço que podria -fer la nostra pàtria. 

En .l'any 1922, segon les e tadí tiques oficials, hi havien a Catalunya 

261,987 hectà.ries de vinya que pl'oduiren 13.452,000 quintans ae raïm, 

dels quals e'11 vinificaren solament 13.254,000., La diferència, 198,000 

quintans, qued à pel consum. En conseqüència es ,pot dir que de la pro

ducció cata.Jana, solament són consumits al natural 80 quilos de raïm ' 

per hectàrea, o en altres paraules, que cada hectàrea dóna a penes 80 

quilo de raïm per taula, destinant-se el restant a l'elaboració dé vi. 

Una regió agronòmica espanyola, l 'Andalusia oriental, en el mateix 

any 192.2, tenia 53,000 hectà.ries de vinya que donaren 1.444,000 quintans 

mètric~ de raïm dels quals se'n vinificaren amb prou feines 479,000 

quedant pel consum 965,000. 

Fent el mateix càlcul que hem fet per Catalunya, trobarem que cada 

hectàrea' donà prop de 900 quilos de r·aïm de taula. 

Ja sabem que l'Ar\dalu ia riental compren precisament les localitats 

on é més forta la producció de raïm de taula i que altres regions espa

nyoles estan per sota de no altres, però l 'Andalusia d,.emostra ço que 

podríem produir els catalans. S~ a Catalunya existís entre el raïm de 

taula i el de vi, la mateixa proporció que existeix a Andalusia, produria, 

donat el número d'hectàrees conreades, més de dos mili.ons de quintau 

en lloc dels 198 mil que produeix actualment. 

Bon tros se 'n falla, naturalment, perquè Andalusia consumeixi tot el 

-raïm que produefx; la major part és exportat sobretot cap a l'estrange1~; 

però l'exist~ncia _ de forts mercats consumidors al món constitueix una 

garantia que es trobaria fàcil sortida a les nostres produccions. 

El comerç d'exportació del raïm és força important. Abans de la 

' guerra (1913) ItàlüÍ' exportà 304 mil quintans per valor de prop i2 milions , 

de lires i Espanya exporta cada any l?rop de 400 mil quintans de raïm 

fresc i 200 mil de panses; a aquestes xifres cal afegir les de l'exportació 

portuguesa, grega, etc., de les quals no coneixem l'entitat. 

Prescindint de consideracions de caràcter higiènic i agrari el conreu 

del raïm de taula s'hauria d'extendre encara que no fos més que per 

l'eduir la producció de vi ; dos milions de quintans de r aïm consumits 

directament signifiquen prop d'un milió i mig d'hectòlitres de vi de 

meny , i signifiquen per tant l'eliminació d 'una quantitat important de 

vi que pesa sensiblement en la determinació dels preus. 

AUGUST MATONS 
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E 
La mosca de la bleda-rave 

r GUANY hern pogut. constatar un nou flagell que delma les,bleda-~aves 

de les hortes de Lleyda i Camp de Tarragona. 

Com si no fossin prou les malvres que de · temps pateixen les plantes 

cultivade , sovint llegim en les revistes d'agricultura i nosaltres mateixos 

hem escrit a AGRICULTURA, de noves modalitats patològiques que de les 

plantacions silvestres i també de les de jardí passen als cultius propia- ' 

111ent utilitaris. Degut als mitjans més nombrosos i ' ràpids de comuni

cació les malalties dels vegetals es propaguen més fàcilment d 'un país a 

l'altre, i la l'epetició d'un mateix cultiu al mateix lloc fa que l 'insecte o 

criptògama que per un etzar ha infectat una planta, trobi sempre el so

port on propagar-se enormement fins esdevenir flagell. 

No es refereixen les precedents consideraci~ns als flagells circumstan

cals que per causes climatalògiqÚes o biològiques apareixen 1 s'esvaei

xen per no haver-ne mai més esment, sinó a aquells que una vegada apa

l'escut sempre més continuen. 

Tal passa amb la mo ca de la bleda-rave, coneguda científicament per 

Pegomya hyoscimni . Es una mosca del tamany com la mosca de l 'oliva, 

això és aproximadament la meitat, més petita que la mosca domèstica, de 

cap bl~nc grogós, menys els ulls que són rogencs; el tòrax i la seva part 

ventral són del mateb: color del cap; l'abdomen és groc com les potes, 

menys les extl'emitats tarsals que són negres; ales transparents sense cap 

taca. Altres caràcters genèrics i específics que .podrien donar-se d'aques

ta mosca són mé propis d'entomologia pura, i no és aquest lloc a pro

pòsit J¡>er a descrime'ls. 

A la Pegomya li escauria que la nomenessim Pegomya Beta, car les 

larves d'aquesta mosca viuen millor en les fulles de la Beta Vulgaris (V. 

Remolatxa i bleda) que en el Hyociamus. 

Fa la seva aparició la mosca pel maig; pocs dies després s'aparella 
' i cerca les fulles d,e le~ remolatxes o de les, bledes, per a depo itar les 

postes. Els ous procura i:·esguardar-los del sol i de les pluges, per a tal 

fi els deposita en la cara inferior. Avivats els ou , als quatre o cinc die , 

smten les larves blanque -àpodes que penetren al parenquíma de la fulla, 

o sia entre l'epidermis superior i la inferior, per a alimentar-se; uns 25 

o 30 dies des]Jrés aquestes es transformen dintre la fulla mateix, rara

ment en terra, en pupes o ninfes i quinze o divuit dies de pré d'aque te 

surten les mosques com les hem vist abans. 
' ' El procés evolutiu des de l'ou fins a la mosca constitueix una generació 

i la Pegomya el recorre en 45 o 50 dies. Així al 15 de juliol de le poste 

de maig, hem tingut mosques en els evolucionaris_ 

• 
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Una segona geneFació comença del 15 al 20 de ju'uol, dóna les mos
ques al maig següent. En aque ta segona generació les larves viuen fins 
a mitja!fS d'agost en les galeries de les fulles, les ninfes o pupes passen el 
reste d 'istiu i l'hivern enterrades ~ entre fulles seques, i no surten les 

mosques fins al maig com hem descrit. 
Aixi tenim que la mosca de la .remolatxa fa dues generacions i la se

gona dura deu mesos. Segons en Berlese, però, a Itàlia fa tres gene

racions. 
Contrariament a ço que passa amb la mosca de l'olivera i •amb la. 

dels fruits, Ja segona generació de la Pegomya no és de téme1· tant com 
la primera; ' aqueix paradoxal 'fet, hom pot exp1icar-se 'l per la major l'e
sistència que presenten les fulles a la penetració de les larves i més que , 
tot al gran nombre d 'entómofags que ·frenen el desarrollament d'aqueix 

fitòfag. 
CoM ES PRESE TA LA PLAGA.-Les fulles d,e les remolatxes així que les larves 
les penetren, fol'men unes "petites agalles de color verd com la fulla ma
teixa. Aqueix é~ el senyal de la penetració de l'host i en direm el primer 
període que no perjudica pas gaire a la bleda-rave. 

Nomenem segon pe•ríode, el temps durant el qual la larva rosega el 
parenquíma i Jlav9rs l'epidermis superior s'aixeca com si li surtis una 
butllofa. 

Durant el tercer període, la larva o larves continuen devorant er paren
quima foli ar i l 'epidermis superior i inferio:r de la part rosegada ês seca, 
esdevenin la fulla transp'arent i per entre ella, per trasllum, poden veu
re 's les larves. Les fulles, rosegades per va1ris indrets es seguen. Poden 
observar-se bleda-raves aiPb totes les fulles seques per les larves de la 
Pegomya. 

Hem cúnsidSJrat dividits en tres períodes el temps que dura Ia invasió' 
per a poder presentar més clarament els diverses caires de la mateixa. 

Com es comprèn, el període més perjúdical és el tercer; sense fulles 
la ,bleda-rave np reaHtza les J;uncion¡¡ clorofillianes; així esdeve~en fib~o
ses les arrels, no es desenrotllen, resten sense sucre i fècula i moren '\)re
maturament. 

COM ES COMBAT EL FLAGELL.-S'evita la plàga deixant de .plantar per t r es 
o quatre anys al mateix lloc blada-raves; això en molts indrets petò, no 
és possible practicar-ho. Així hom: ha tingut d'enginyar altres proce
diments que siguin menys radicals i armonitzin més amb els interessos 
del pagès. 

Un dels que cal conèixer consisteix en fer aixafar amb els dits per do

' nes o qui txalla, les agalles que es presenten en el primer per'íode, car aixf 
es salven les fulles de les larves que el parasiten. 

Quan la infecció entra en el tercer període res pot fer-se per a defen-
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saT la collita, però serà feina de bon rendiment arrencar_les fulles m?rtes 

i cremar-les per a defensar-se de les larves i pupes que en últimes · evolu

<Cions donarien noves mosques. 

Aquest sistema té el gran inconvenient que es cremen juntament ~mb 

els fitòfags els auxiliars de l 'agricultor. 

Es per això que recomànem com a millor sistema el de la lluita biolò

gica. Seguint en els evolucionaris la vida de la Pegomya -hem pogut 

-constatar que està parasitada per uns petits animalets que yiuen de les 

larves : braconids i calcídids. 

Aqueix fet ens orienta1 
per -la lluita biològica que pot practicar-se 

així ; en cap~es rectangulal's que tinguin ~l fòns de fusta i les • altres pa

rets de teia metàllica, la malla de la qual sigui d '.un milímetre, e·s posen 

les fulles de reJllolatxa infectades, és suficient ·una d'aquestes capses. Con

vindrà resguardar-les del sol, per a qu e no es sequi 1liassa de pressa la 

pal;t de fulla que restava tendra; demés, serà preferible de posar al fons 

de la capsa mols'a o terra ben humida. No cal dir que deu enginyar-se 

quelcom per a poder obrir i tancar fàcilment aquest dispositiu . 

Plenes les capses de fulles, evolucionen allí les larves i pupes no pa

I'asitades en 9-1osques que no podent passar per la tela metàllièa, moren 

·émpresonaàes; ,mentre que els braconids i calcídids que parasiten, la 

Pegomya, travessen el reixat de la tela metallica, i surten al camp per 

a començar l'obra benfaqtora del pagès. 

Les capses podhen tinP.re una llargada de 40 o 50 centímetres per 

-40 o 45 d 'alçada. 

Aqueix procedi.r és el més econòmic i eJ més útil que es pot recomanar 
' . 

per a lluitar contra les mosques de les 1·emolatxes. 

JOAN AGUILO I GARSOT 

Les exportacions' de vi a França 
H EM de confessar un fet a tota llum -evident. En el nostre pafs que 

tants en~usiasmes desperten la política, l'esport i altres, mai hem 

sapigut apasionar-nos per les qüestions . netament econòmiques. I és ne

cessari virar i posar-hi tota la nostra atenció en la vida econòmica del 

11ostre poble, no sols ·perquè el temps ens hi porta, sinó perquè ens do

narà de si conclusions d'extr~m~ gravetat a curt plaç. Si aleshores no 

cestem preparats per a donar-hi solució ràpida, és difícil preveure les 

desastroses conseqüències que poden portar-nos. 

Concretant el problema econòmic en la qüestió vinatera , és de tots 
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sapigut que els weus del vi 'Són inferiors al preu de cost. La por de tots, 

desgraciadament confirmada per la realitat, és que accentuaran la seva 

baixa .a mesura que ens acostem a la nova collita. Aquesta es presenta 

molt abundant a['reu del món i entre nosaltres l'estimem superior a la 

famosa de 1907 
Què serà del mercat del vi en 1924? Els preus ínfuns que es cotit

zal·an, aguditzarà el malestar que arreu sentim totes les classes vinya

teres. Quina solució podrà aminorar el desastre? 

Deixant les solucions a llarg plaç per molts proposades i de tots sabu

des, com a cosa l'àpida syls ens resta el mercat interior i l'exportació. 

Som molïs els que creiem· que e~ mercat interior podria solucionar mo

mentàneament i fins en definitiva el problema viti-viní~ola. Però són 

encara molts que tenen els ulls fits en el mercat d'expo:t:,tació a França 

com a vàlvula de seguretat. Per a que es convencin de la inutilitat de 

les esperances que encara puguin tenir, poso aquests números per a que 

vegin la impossibilitat que tenim d'exportar vi a França. 

Per a concretar millor, faig les note~ sobre la plaça de Vilafranca del 

Penedès, eminentment exportadora de vins a França. 

Promig despeses de propietat a magatzem. 
Honoraris del corredor intermediari. 
Despeses generals de magat:ï;em. 
Transport de magatzem a estació .. 
Mermes: Promig general . . . . 

Total despeses per carga . 

~ Bocoi ple i buit de Vilafranca a Tarragona 
De Tarragona a Cette plè . 
De Cette a Tarragona buit . . . 

"' Segur marítim plè i buit. . . . 
Lloguer o amortització de bocois. 
Reparació .de _bocois. . . 

1 
• • 

Mermes generals 4 Ofo.. • • • 
Total despeses . 

Descàrrega de bocois a Cette. . 
Drets Duana (coef. 2'05) 12·grans 
Ciffre d'affers 2.50 francs . . . 
Comissió a 'cette 2 francs . . . 

Total despeses . 

Resum : 

2 ptes. carga 
0'50 • » 

1'50 
Q!5Q • 
I » 

5'!50 Equival a HI. 

2'30 ptes. per HI. 
I '10 • 
0'50 • 
0'55 - . 
1 '50 
1 '50 • » 
¡ · 

8'45 ptes. per HI. 

(}'80 ptes. HI. 
10 » I :1> 

0'80 » 

12'60 ptes. HI. 

Despeses per Hl. de vi de propietat a estació Vilafranca 

D'estació Vilafranca a port de Cette 

Port de Cette i drets d'entrada ... 
. ' 

Despeses genera1s per Hl. de vi 

4'50 ptes 

8'45 ptes. _ 

12'60 ptes. 

. 4'50 Ptes. 
8'45 )l 

12'60 )) 

25'55 Ptes. 



AgTicuUum 405 

Reduïdes aquestt:s pessetes a francs, calculant els francs al canvi de 

40 representen 63'90 francs, les despeses que fa un HI. de vi de la comar

ca del Penedès posat a Cette. 

Un .v! de 12 graus negre Q. rosat var avui a França de 60 a 65 francs 

Si volem enviar vi a França a quin preu s'ha de comprar? ¿Quin 

ha d'ésser el guany del comerciant que l'envia? 

Aquestes dades són fetes en moments que els vinyaters de França de-. 

manen la denúncia del tract~ü franc-espanyol i la imposició del coeficient 

tres a nostres vins. o sabem si el Govern francès acce,dirà a lo que se 

li demana, però si que sabem tots que extremen tant el rigor d'anàlisis a 

l'entrada que d'i.ficulta, per no dir impossibilita, el pas del poc vi que in

tenta entrar. 

Si fos cosa convenient i fàcil, donaríem les xifres del demés mercats 

exteriors i els que encara creuen amb l'exportació, crec que sumarien les 

seves energies .a les nostres i buscarien en el mercat ~nterior i en son 

sanejament, la única solució ràpida per a guarir-nos del desastre econò

mic que se'ns tira a sobre. 

T 

iv!. J. M. ROVIRA 

Pagesos, aprofiteu la fruita 
OTHOM, i tots els infiJrmes coincideixen en que aqu~sta és una anyada 

extraordinària de tota mena de fruita. 

I és cosa freqüent que en tals casos sigui molt més important la 

quantitat de fruita que es fa malbé, que no pas la que s'aprofita degu

dament. ~atisfetes les ànsies assedegade del que es troba davall d'un 

fruiter ja no s'estima per a res més el bé de Déu, que és un fruiter, car

regat d'aquest prodigi d'aroma i sabor que és ma fruita madw·a en la 

branca. 
Si l'abast de la pròpia producció de fruita, per lo no gaire abundosa, 

no més a.rriba a l'esfera familiru:, i. hom no l'aprofita degudament, malmet 

1ma preciosa riquesa que té a les man , al mateix temp que 'acredita 

de no saber ordenar la variada provisió de] rebo t. 
Més, si la pro·ducció ja es abundosa, prou per a que no siga suficient 

la familia per a fer-ne el seUJ consum total , allavors el no aprofitar la 

fruita, més a més dels mals que hem dit q;.:¡e representa, s'ha de conside-

ZOO LYS IN E, poderós desi!lfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específic contra Ja Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
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r ar que és una destrucció de rique a, en la que la collectivitat, la pàtria, 

l1i té un dret, i una ~ocietat amb bona organització de govern tal manca- ' 

ment hauria d'ésser degudament punit. 

Potser, com en cap altre comarca del nostre pais, és perillós que això 

passi a l ' rgell, on hi ha exten es plantacions de fruiters, que enguany· 

estan carregats de fruita, i que tenen un bon xic dífícil la sortida més 

àmplia que altres anys aprofitaven, la sortida de l 'exportació. Siga, 

per les dificultaL: socials d'ací i d'allà a l'estranger, siga per que igual

ment que nosaltres tenen una bona collita en els països on sol anar la 

pruna exportada de l 'Urgell, siga perquè la producció d 'e.nguany és 

ariormalment•gro sa, i no pot é ser proporcionalment ab~0'rbida, el celi, 

és que quedarà a l'Urgell molta pruna que no ser~ treta verda per a l 'ex

portació. 

Què cal fer d 'aquell fruit qu e no tingui sortida fàcil pel m ercat en 

fresc? Qualsevol cosa menys deixar-la que caigui de l'arbre, i allí ro

mangui podrint-se o menjant-la les cuques. 

La fruíta que sobra, que no es pot consumir fresca, es pot guardar 

per l'hivern de moltes maneres. Posada sencera o ::¡. talls grossos amb 

un xarop de sucre, que siga claTet, dins d'un pot o ampolla, que puga 

tapar-se hermèticament, i cuita (després de closa hermèticament dins 

de l'envàs) al bany-maria, per un espai de temps de 10 a 30 minuts 

segons lo gros que siga l'envàs, se té la fruita al na~uràl, cosa deliciosa 

per a quan manca la fruita fresca. Trinxada la: fruita i cuita amb la 

meitat del seu pes de sucFe, o ~és, és el procediment per a fer tota ga:ma 

de confitures, que ningú com les mestresses de casa sabria fer tant al 

gust de la ;ostra gént, ni treure'n .el partit que cal, després a· l 'hivern. 

P erò tot això és sols per· a que trascendeixi a les necessitats de la fa

milia, i no seria encertat vol_guer pretendre que per aquests procediments 

s'utilitzessin els grans sobrants de fruita per a poder-la vendre així 

transformada, després a l'hivern. 

Quan és molta la quantitat de fruita que queda que no es pot vendre 

fresca directament, i aquest serà el cas que es presentarà enguany a més 

d 'un prunaire de l'Urgell, lo que és més aconsellable, i lo que és més 

"fàcil de fer és assecar-la, i .guardar-la així boi seca fins que a l'hivern 

ve una bona oportmiitat de preu. 

Més a més pel prunai¡e de l'Urgell hi ha una altra raó per a fer-lo 

decidir assecar la pruna que li quedi. E~tenem que tard o d'hora 

s'haurà de dedicar a ·convertir la seva pruna en pruna seca, perquè la 

-poca sortida en fresc, i la molta producció li exigirà. I clar que com més 

aviat comenci a exercitar-s'hi, més aviat i mi.llor estarà en camí de 

resoldre bé aquest segon problema de la producció fruitera amb la que 

tant confia. Anys com aquest, en el que el preu en fresc, és no molt 

/ 
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bo, i la producció és abundosa, són els que s'han d'aprofitar per a probar 

i exercitar-se en l'assercatge p~r a t¡actar de veure si el producte que 

es.
1 

ven sec obté preus que siguin de prome a, econòÍn1cament 

pru•J.ant. 

I els que es decideixin a assecar la. seva p,runa, que haurien d'ésser 

tots els que en tinguêssin, convé que observin com se porten 'per l'asse

catge les diferents menes que tenen en la seva plantació. Perquè com 

que encara no som a on anem en això de la plantació de prunera, cònvé 

anar sabent quina és la millor pruna d'assecar per l'Urgell, a fi de 

ten.ïr-ho en compte en ,les noves plantacions, i en les empeltades que 

algun dia pugui convenir fer, de les menes que les cre&'uem o ens re

sultin de poc rendiment' comercial. Aquesta observació ha d'anar a de

terminar el rendiment que donen les diferents menes, per 100 quilos de 

fruita fresca, la facilitat que presenten a l'assecatge, i la qualitat del 

fruit bo i sec. Per a tenir una més precisa idea d'aquest caire de la 

qüestió, vegi's el nostre article publicat en el número de 15 de gener 

d'enguany, a AGTIJCULTUBA, i -altres que el precediren, i seguiren. 

Penseu prunaires que l'assecatge no és una qüestió de tècnica com

plicadíssima. Heu de collir la fruita que estigui madura, si es tracta 

d'una Clàudia. Si és una pruna ovalada tipus de les d'assecar, espereu 

que sigui ben bé madu-ra, si és possible que per ella mateixa caigui de 

l'arbre. 
Llavors l'escaldeu en aigua bullenta o millor en lleixil'I bullent, que 

podeu fer pel proce.diment que usen les mestre ses de ca a quan fan la 

bugada, o millor encara posant un mig per cent de sosa càustica en 

aigua. Si no escaldeu la pruna:, també se us assecarà, però trigarà 

més dies, i més perillarà de fer- e malbé per una fermentació pútrida. 

L'escaldat no é.s perjudicial ni per la qualitat del producte ni finalment 

pel consm¡nidor, i el fer-lo que costa pocs diners us escur a notablement 

el temp precís per a que s'as equi la fruita, aL':Ó disminuint el número 

d'e tenedors ocupats, és dir minin¿ït~ant d'utillatge precís. · 

L'escaldat es fa inmergint en el lfquid bullint un cistell contenint 

fruita i tenint-l'hi sols per uns segons, lo que depèn de que l'aigua es

tigui o no bullint, de la força del lleixiu, de que la fruita igui més o 

menys madura, de la natl,n'alesa mateixa de la fruita, etc., i coneixereu 

que la fruita està prou escaldada, quan treient-la del bany bullint es veu 

tota finissimament clivellada, o bé tocant-la ha perdut Ja finor de la pell 

donant una sensació de rasposa. 

Tot seguit d'escaldar s'esten en estenedors, si és possible de fu ta, al 

sol, buscant que iga un lloc que hi bati el sol, que no e tigui murallat, 

sinó al rE)vés, ben al bat de tots els aire , i lluny d'eres i de carreteres, 

que només servirien per a embrutar el fruit que s'asseca amb les polsa-
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gueres que s'hi aixequen.' Lluny de focus de femers, perquè sinó le¡¡ 

mosques bi acudiran d'un manera que faz:à fàstic. 

Si un dia veieu que vol anar a ploure, correu-hi i .apiloteu perfecta

tament els estenedors uns sobre els altres, cuidant si es pot d'apilotar-les 

fent que esposin la més petita cara al cantó d'on vé el temporal,, i a 

sobre de tot poseu-hi saques o alguna altra protecció, per a evitar que 

es mulli la fruita. 

Tots heu tocat alguna vegada una pruna seca. Doncs res, quan als 

6, 8 ó 10 dies de tenir la fruita estesa amb un bon sol trobeu que la 

fruita arrugada té aquell tacte flexible i blegadis que ja coneixeu de la _ 

pruna seca, l'arreplegueu i l'ensaqueu. Ja la teniu llavors, que enca.ra 

que no vinguin els murcians la podeu guardar temps. Si en teniu quan

titat suficient no la barregeu en diferents menes. La Clàudia poseu-la 

sola, si en teniu d'Agen poseu-la separada i si en teniu de Maneguet 

(podríem dir-ne la pruna ~acional de nostra Catalunya) tampoc cometeu 

l'error de barrejar-la amb cap d'altra. 

Ja no us resta fer res més. Potser si a casa teniu una manera de fer 

una tria a bon preu de l~ fruita grossa í de la petita, potser diem, es 

pot aconsellar que la feu aquesta tria. 

I llavors entrada la t¡ndor, aviadet, perquè el fort de la compra d'a

quest producte és abans de les festes d'acabament d'any, mireu d'ente

rar-vos dels preus que aquesta fruita té en els mercats dels caps de 

comarca, i us presenteu a casa dels magatzemistes de fruita seca, i sens 

abandonar la vostra mercaderia, mireu de que us en ,pagui un bon preu. 

Per a que estigueu orientats, l'any passat la pruna més barata que es . , 

va vendre a Lleyda, per suposat pruna seca, es feu a 15 pesstes l 'àrroba. 

I una vegada jabagueu vengut, llavors no us descuideu, de fer quatre 

comptes que us demostrin, una volta descomptat- el treball i despeses 

de l'assecar, a quin preu us ba sortit la,.. pruna fresca en l'arbre. I 

veureu com no és mal preu. 

Si algun en vol guardar uns quants quilos per a ús de la família, i no 

vol passar pel risc de que a l'istiu vinent, o quan comencin les calors se 

li corquin, les ba d'agafar i tenir per espai de mig minut dins d'aigua 

bullint rabiosl!ment, i tot seguit posades a assecar de nou de l'aigua 

que amb el bany calent ban absorvit, però aquesta vegada protegint-ho 

de l'accés de cap insecte. 
R. SALA 

Enginyer agrícola 

La maquinària agrícola de~ tenir:se neta i ben conservada; el se1L 

pitjor enemic és el rovelL. 
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Els cups per a oli, revestits de ciment 

F INS ara els oliaires havien tingut mania de posar oli a un cup que 

· no fos completament revestit de cairons o rajoles vidriades; ~s 

creien que l'oli conservat en cups que no estessin així revestits, es tornava 

dolent. Aquesta creença, te~a un fonament; antigament es feien cup 

de pedra viv.a, és dir, de llam.bo·rdes, (així en diuen a Urgell a les pedres 

de gran superfície i poca espes or), que usaven posades- de cantell i ajun

tades amb ciment ràpid; com aquesta classe de pedra és permeable, feia 

que absorbís oli, el qual, a l 'estar el cup buit s'enranciava, i per tant no 

era res d'estrany que encara que s'lli 1 osés oli bo, al cap de pocs dies es 

tornés dolent. 

L'oli el podem posar' en dipòsits de qualsevol material mentre sigui 

completament impermeable i net; ens referim als materials de construc

ció, deixant de part el fe.rro, ja que d'ell ens ocuparem en p-arlar de re-

cipients d'aq1;1esta natura. _ 

El cairó vidriat és el rei, encara que pot ser li porti aventatge- el bal-

, dosi vidriat que és igual que el primer, tan sols que és de tamany més 

petit; la. rajola blanca dita rajola de Vcüència, és de mal resultat car al 

poc temps d'estar en contacte amb oli, s'esquerda l'esmalt i aleshores, 

es torna permeable i absorbeix oli el qual i bé és en poca quantitat és 

· uficient per encomanar mal gust a l'oli que s'hi posa després. 

També va ben bé el cairó de vidre, mé la seva fragilitat compromet 

els seus resultats 

Però bé gastem cairons, mani es o rajoles, sempre han d 'anat· acom

panyades del ciment; aqu.est el necessitem per a acollar-les i per a res

seguiT ies juntes i així tenjm que un pic l'oli és al cup entra en contacte 

amb el ciment. Quantes vegades passà que tenint un cup ple e despre

nen un o dos i fins tots els cairons d'una pa1t i na trobem a l'oli cap 

canvi notable. Per tant no hi ha cap motiu per a descartar el ciment 

sol per a revestiment de cups. 

Per a revestir un cup de ciment, el prepararem tal com si . 'hague sin 

d'acollar cairon ; el ciment porland e prepa1·a de manera que es pugui 

fer "el seu revestiment en el menor temps possible, és a dir que per a 

obtenir bon èxít i cuidar que la capa de ciment que faci de revestiment 

no és pugui mai cliveUar, s'ha de _ fer d'una manera continua, no o

lament en una sola jornada sinó que ni i quera s'ha de parar per a 

anar a runar; així farem un revestit que serà tot d 'una peça. 

AGROLYSINE - ZOOLYSINE - LYSINE 

Laboratori: IZAGUIRRE Germans i C."- Diputació, 251-Barcelona 
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Després de fer el revestiment procurarem que quedi tota la seva super

fície el més llisa possible. 

Cal tenir també e,n compte de no fer els caires vius, sinó arrodonits 

per que J.a neteja sigui fàcil. 

Per que un revestiment de ciment resulti ben fet, no hem de planyer 

amb els materials; tots ban d'ésser _de primera qualitat, sobretot el ci

ment el qual ha d'ésser ben fresc. 

Per pastru.· el ciment hi ha qui ho fa amb aigua sola, altres aconsellen 

una lletadb. de calç i també s'usa amb èxit el pastar-lo amb silicat de 

sosa neutre de graduació mitjana de 25 a 35 gt aus Baumé. 

Un cup reve tit de _ciment pot guardar tota clase d'olis se~se por que 

es faci malbé; _inclús el po~em fer servir lJer altres usos, per a vi, per 

a olis dolents i fins per a olis al sulfur i després de ben net es pot fer 

servir per a posar-hi un oli bo. 

La conservació d 'un cup ple ..._d'oli, si el cup és impermeable i abans 

ba estat netejat escrupolosament, és perfecte si de tant en tant es tras

balça l'oli contingut, perquè de no fer-ho així l 'oli es tornaria dolent, 

però no seria per causa del ciment, si no per culpa dels baixos que 

naturalment es van depositant. 

Es dir que el problema de la conf}ervació dels dlis en cup~ revestits 

de ciment,· no és tal problema, sempre que el cup sigui impermeable i 

que en posar-hi l'oli es tingui .eL cup en estat de perfecta netedat. 

Per a netejar un cup d'aquesta natura, són suficients els lavatges 

ru.nb lleixiu calent de sabonet, .o ru.nb una solució de sosa càustica palenta_ 

del tre al cinc per cent, tant més intens com més dolenta hagi estat Ja. 

classe d'oli que abans ba contingut; es completa el lavatge amb ai¡?;ua 

neta fins a deixar-lo completament net i aixut. 

Després de netejar un cup cal assegurro•-se ben bè que n_o fa cap 

olor; si en fes es repete~x el lavatge fins que desaparegui la olor. 

EI cup s'ba de netejar de seguida de buidar-lo, i abans de omplir 

sï s'ha de tenir molt temps buid. 

Si tenim el cup buid, es tapa amb una tela metàllica mosquera, per 

que es ventili i no hi pugui caure ca.p cosa que l_i sigui perjudica!. 

Els cups revestits de ciment, surten més econòmics que els revestits 

de vidriats, però volen més neted~t; si el que l'ba d'usar no és · cui

dadós més val que els faci vidriats perquè un descuit en la netedat 

li podria costar car. 
A Bellvís, a 1a' fàbrica d 'olis d'En Pere .T. Bonell, hi han cups reves

tits de ciment que tenen més de quinze anys i mai hi han tingut el més 

pettt fracàs, malg·rat haver-los fet servir indistintamen! (això si amb un 

exeés de netedat per a vi, oli bo, oli dolent i oli de sul'ifur. 
LISIN! AND'REU 
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Treballs de repoblació 
III 

Recot·lecció de llavors forestals 

EN els ~rticles anterió~s anotàrem les particularit~ts més notables que 
ofena la recollecc10 de la llavpr de les comferes que en major 

proporció repoblen a Catalunya, amb el propòsit de donar les indicacions 

més indispensables per a suplir les deficiències del comerç en el punt 

de l'aprovisionament de llavors forestals per a la repoblació. 

Ens res~a parlar de les frondoses que es troben en les mateixes con-

dicions. 
D'unq. manera general, fins .ara, amb prou feines s'ha notat cap interès 

en cercar en el comerç llavors de frondóses; unes, com les de roure,.-, 

castanyer, et(}., és fàcil obtenir-les directament de particulars ?- preus 

moderats; altres, cÓm les de plàtans, xops, acàcies, etc., admeten proce-

. diments de multiplicació -molt més aventatjosos que .el de la sembra di

recta; i, no tractant:.se d'espècies exòtiques, com roure americà, cas

tanyer del Japó, etc., els particulars disposen de ~itjans sj.lficients per 

a proporcionar-se-la de q~alsevol espècie indígena sense necessitat de

recórrer al comerç. 
Ço in~eressant és que la llavor reuneixi les millors condicions per a 

obtenir una germinació segura i individus· i masses de ):>on pervindre. 

La manera d'ésser del ,com·eu selvicol, que no deixa apreciar els re

sultats a'una operació fins"'l.nolt temps després de realitzada, és la causa 

que a les ope.1·ac'lons de conreu no s'hi dediquí ·l'atenció que r eque-

, reixen; és una equivocació de molestes conseqüències, perquè les equi

vocacions ' o deficiències són sempre difícils d'esmenar, i, en alguns casos,. 

impossibles. 
· La selecció dels individus que han de formar la massa és una ope

ració de les més beneficioses. En alguns sistemes de repÒblació es praç-

' tica correntment obeint únicament les inspiracions del sentit de la se

lecció, que s'adquireix amb la pràctica; així, per exemple, en les plan

tacions tothom prócura servir-se de bon planter, i causa certa contra

rieta;t tenir de plantar individus mal conformats; és lògic, pJJr altra. 

part, que individus de constitució normal es desenrotllin normalment i· 

resisteixin millor les inclemències del temps i es defensin <!,e les nombro

ses malalties que contnuamenf els amenacen. 
Regularment, el propietari català pràctic en matèria de boscos, té

ben desenrotllat el ·sentit de selecció, però, sigui :per negligència o per-

--
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economia mal entesa, no sempre seguei les seves inspiracions. La sel

vicultura de la regió milloraria considerablement si es practiqués en 

deguda forma la .selecció dels individus; és una qüestió de gran impor

tància, i que eJ!guany ja podem apreciar la seva beneficiosa influència 

en el cas dels xops o pollancres. Aquesta espècie essencialment polimor

fa , és susceptible de produir accidentalment variacions de formes i as

pectes diferents a favor d 'una situació que li convingui i en virtut de 

lleis desconegudes. Entre el gran nombre de vaTietats de xops existents, 

molts tenen el mateix origen i deuen llur existència, demés de la situa 

ció i cures continuades, a una selecció casual• o judiciosa. Aquestes 

són les característiques del conreu dels xops a la nostra regió, 

no essent · ~strany que s'hagin foTmat veritables var.ietats de xops, com 

Raymat, Bordils, ponceiJa, etc. 1 tan estimades per llur frugalitat i ren

diment ; i, en general , les, riques pollancredes que es veuen en diferents 

comarques, no haurien conquistat la fama que gaudeixen si, demés del 

conreu que se'ls aplica, no es triessin els individus a cada nova plan

tació. 
Tractant-se de la repoblació per sembra, en el fons la qüestió és 

idèntica. En una llavor ordinària hi haurà grans de tota mena, i en la 

lluita per l'existència ~e hauran de sost¡niT les plantetes, predomiftarà 

la que disposi suficientment d'espai, llum, etc., o sigui la que estigui en 

millors condicions de vida, tant si prev~ d'una llavor perfecta com defec

tuosa, resultant, en últim terme, que el perviD:.cb:e de la massa resta aban

donat a la casualitat. La única manera d'evitar aquesta circumstància, 

consisteix en esmerçar una llavor seleccionada, de bon aspecte, proce

dent d'arbres de mitjana edat, ben constituïts, i despreciant la primera 

que cau generalment estèril i corcada, i la última de maturitat -dubtosa. 

La selecció de la llavor augmenta molt poca cosa les despeses de la re

població i els beneficis són considerables, havent-se observat en algunes 

plantacions de xops un 45 per 100 de diferència. 

Veiem, ara, les particularitats més interessañts que ofereix la pro-

ducció "i collita de llavors d'algunes espècies : 

QUERCUS (Roure).-El quercus pedunculata i el sessiliflora, amb les 

seves varietats de Q. pubesccns, ce1·Tioides, apennina, el Q. 1.'oza i el Lu

sitànica, etc., en major o menor proporció estan representats a Catalu

nya, designant-los amb el -nom comú de rouTe. Prescindint de llurs dife

rències anatòmiques, quE} no ens interessen pel nostre objecte, observem 

que la producció, recollecció i conservació de llur fruit no presenta grans 

diferències, i, en parlar de la llavor de roure, ens referirem a totes les 

espècies de quercus i llurs varietats que a Catalunya es comprenen amb 

aquesta denominació. 
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L'època de la maturitat del fruit varia quelcom segons les espècies i 

Ja situació, però, regularment, el _rour.e floreix d'abril a maig; à1 mes 

-d'octub~e ja poden començar a_recollir-se les glans que cauen de l'arbreJ 

despreciant J:es primeres, que generalment són corcades o defectuoses. 

¡\.questa operació convé fer-ia en dies secs, perquè si les - glans ·són 

molles, es perden més fàcilm~nt, com passa quasi a tota mena de llavors 

i fruits. 

Si s'han de sembrar a la primavera, interessa acondicionar-les de ma

nera que no es perdin . . El procediment de conservació més recomanable 

consisteix en collocar-les a un lloc net, fresc i orejat, removent-les i aire

) ant-les sovint fins que siguin seques, i aleshores posar-les en caixons o 

.bótes, amb capes alternades de sorra fina i seca o serradures de fusta o 

suro, i tapades amb palla. També es conserven estenent-les en un gra

ner, per exemple, o fent-ne pilons petits i coberts de palla, curant de vigi

lar-les sovint per a remoure-les si s'observa que comencen a florir-se. . 

La gla serà bona si té l'ametlla sencera i fresca i l'arrel que brota pe1· 

la punta està intacta i sana. Però, si és corcada, dura i seca, o si l'amet

lla és blavenca, parda o negra, si s'ha florit o s'hagi grillat massa, es pot 

assegurar que han perdut la facultat germinativa. • 
Per a separar les· bones, al moment de _¡;embrar, es tiren en un dipòsit 

d'aigua; les que van a sobre, generalment són estèrils. 

Segons les espècies, en un quilo hi entren de quatre centes a cinc cen

tes glans, i en un litre, de dues centes a tres centes. 

Els individus isolats, i principalment els que provenen de brot de soca, 

comencen a florir dels trenta als quaranta anys, però els que viuen en 

massa, no floreixen fins els sei:¡canta o setanta anys. El roure no dóna, 

regularment, fruit cada any, i més aviat ho fa any per altre, i fins amb 

més intermitència, segons la localitat. 

SEGIMON VAN DRELL 
{ Seguirà) Enginyer del Servei Foresta l de la Mancomunitat 

COMENTARIS 
.Elogi de la forca pallera i del batret a l'antiga 

Quan algun barceloni o algú que ha estat .a Barcelona vol ponderar 
la importància del Sigla aquell magatzem on venen de tot, se li contesta 

rient: 
-No pas forques palleres que no hi venen. 
I està clar no n'hl trobareu de forques palleres com tants d 'altres 

trastes de pagès, com tampoc hi ha guarniments i tantes d'altres coses. 

Però ¿per què es diu que no tenen forques pallere quan hi falten 

altres eines de pagès? 
Serà perquè és un trasto representatiu. Ens diu l'adagi que "no es 
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pot dir blat que no sigui al ac i encar:a. ben lligat)) i amb això es vol 
significar el feliç acabament d'una feina, l'esperança fruitada. I ·si això 
és així, r ecordem que la forca pallera, quan -el blat és blat, quan ja 
és al sac i ja és ben lligat, aleshores surt ella i agafant la palla la tira 
a la pallissa o b~ al paller. . 

I qui diu forca pallera diu de la de dos pollegons i de les trianses, 
í àdhuc del mateix lladoner d 'Alentorn que les cria i dóna lladons als 

, menuts per a menjar-se'~s p1·imer, tirant després els pinyols l:l-mb un 
canut de canya. · 

El batre amb màquina! On és la poesia del batre mecànic! No hi pot 
haver pagès que no enyori el 'tocar una tanda i cantar cruatre cançons. 

I el dormir ota d'tma ombra. 
I ve ure com van d . triant-se el gra i la palla gràcies a la seva en

ginyosa feina. 

Quan ens ajudem, tots, guanyar,em 

Estem més que segurs que quan tots els agricultors de Catalunya 
estigu essin ben units i es donguesesin compte de que per a estar ben 
representants al Pa.rlan1ent i a la Mancomunitat cal que s'eLegissin re
presentants que entenguessin de coses agràries, aleshpres es deixaria 
sentir la força de l'agricultul'a catalana. Però a Catalunya, per ara,. 
la gent pagesa vota i no pensa en l'agricp.Ítura . 

• No és que s'ho passin millor a les altres regions hispanes, però 
sisquera a Castella tenen per diputats i capitostos persones enteses en 
coses agràries i tenen interessos agraris, la qual cosa vol dir que en 
un moment donat poden fer - sentir la seva veu i fer valdre la seva 
força, per. exeDfple ara que els fariners catalans volien impo~tar blat 
estranger i els bladers castella:as han tingut prou influència per a que 
els fabricants catalans no en sortissin amb la seva. 

La qual cosa vol dir que cos a cos ·han guanyat una batalla a la 
indústria catalana. I vol dir també que- sumades totes les forces agrà
ries amb les industrials q:ue hi hauria ai Parlament podriem aspirar a 
que els nostres interessos estessin ben defensats. 
. I ells no deixen mai de moure's. Mes en veure que 1'Agricultura 
és t:mctada amb tanta desconsideració, sovint clamen i criden. Ara 
mateix l 'Assemblea de Cambres Agrícoles espanyoles, celebrada darre
rament a .Madl'id, sota la presidència del senyor Matesanz, caracteritzat' 
membre del partit del senyor Alba, ha aprovat una conclusió final que 
diu així: 

«La As amb lea se rebela contra la inver sión que se da a, su sacrificio- . 
económico, malgastàndose el dinero del contribuyente, cuando no en 
casas que repugnau a la voluntad del país,, en el sostenimienfo de una 
bu.rocracia, en gran parte inútil i costosísima, restando fuerzas eco
nómicas a la obra prin1ordial de propulsión de la riqueza. pública. n 

Com es canviaria la fesomia del Parlament si tots els pagesos votes
sin a persones que poguessin defensar els seus inte·resos. 

Una vegada era .. 

En el P_a.lau de la Música Catalana, el prestigiós President de la. 
«Confédération Généralé des Vigneronsn, lVI. Ferroul qui afirmava pro
mesa als assembleistes de la «Unió de Vinyaters de Catalunya)) d'aju-
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dar-los en les justes reivindicacions de depuració del mercat interior. 

Des d'aquella data han passat dies, i els cultivadods de vinya fran

cesos .tenien en apreci els vins espanyols per tant que els er~m conve

nients i cap protesta de llur part si els seus magatzemistes exportadòrs 

compraven el vi d'Espanya a dessota preu del seu que no arribava a 

cubrir les necessitats de l'exportació. Llavors els vinyaters erero ardits, 

germans estimadíssims, -cooperadors del crèdit vínic francès. 
Ara, ja mort M. Ferroul, els 11ereus vigneron , trobant-se amb sucs 

sobrers, tenen nou. president, nous representants i inspectors que ens 

vetllen a casa i a ... Requena, i troben que fem competència deslleial amb 

productes falsificats, desordenant-los-hi el mercat i fins comprometent 

la reputació de l'òptima, única, perfecte i sacratíssima marca francesa 

(S. G. D. G. ). Ara ,pendran algerins en substitució dels Priorats i Tar .. 

r.agones «ri um teneatisn i faran el sacrifici, en maL anys, d'admetl·e'ns 

el dret a la vida en p assant-los-hi el riu caudalós. I el cas ximplíssim 

de que res no valguin els nostres vins que ... miJloren els 'seus. 

Senyors ... tot un munt d'egoismes, que trobaríem naturals si no 

volguessin fer-nos ervir de ballarí amb de crèdits. No en té prou el 

, seu ambicionar desapoderat que ja pretengueren imposar al món vínic 

la ridícola cotilla Halfen <ple tan bé escau a les seves estretors eno

lògiques. 
En bon hora, vignerons, el vostre - proteccionisme. Però s'escaur~a 

millor deixar tranquil a l 'amic vinyater que, tard o d'hora, vindrà a 

estalonar:.-vos en alguns me1·cats que perdreu mercès. a vostra sola am

biciosa emp'énta per a fer-vos un lloc únic al sol.. . i fer trontollar la_ 

vostra pròpia interior riquesa contractual comprometent-vos la pròpia 

indústria. 
I quan la nafr a cogui, no sigueu a senyalar altres culpables que els 

vostres rushismes me1·cantils de domin~ció. 

Per Sant Nin i Sant Non, pebrots i tomàtecs 

De q'uè ve aqueix aforisme? N'hi ha de locals i de circumstancials, 

anc que n'hi. hagin d'universals que dictin pl'eceptes de tota mena. 

Però aquest embla ésser ben barceloní. Quan l'eixampla de Barcelo

na estava per fer, les terres que hi havia des ota MQntjuic, eren ço que 

se'n deien les hortes de Sant Bertran, i aquelles parceRes de terra eren tan 

ben conre.adea com totes les d'ho.rta. 
Ara bé, .aleshores hi havia hortolans, que ara havent desaparegut les 

hortes no tenen raó d'ésser, i .aqueixos hortolans tenien perpatró a Sant 

Abdon i a Sant Senen, coneguts vulga.rment per Sant Nin i Sant on. 

Cada .any ai dia de la seva festa, que s'e.scau .al 31 de juliol, els de

dicaven sengl:es cultes religioos a l'Església del Pi, on es veneren, i aquell 

dia doncs, els hortolans f~ien la seva festa major, essent fama que tots 

~ls barcelonins anaven a les hortes, majorment els que te;nien algun hor

tolà amic, el qual donava per a verenar als seus visitants, una llenca de 

pernp i una plata de pebrots i tomàtecs amanits, de la collita, està 

clar. 

LYSINE (GREZA), gran desin fectant i desodoritzant instantani. 
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Ja sento que algun lector dirà que ara no cal esperar Sant Nin i 
Sant Non, pe.r a menjar pebrots i tomàtecs, i t é raó. 

Sinó que aleshores els procediments de cultiu no estaven tan avançats 
com ara. 

i els tomàtecs de Serós venien tant d'hora al mercàt de Barcelona. 
De tota conformitat. ' 

¡Després ens queixarem de França!. .. 

Hem llegit tots aquests dies la pressió que es fa sobre el govern fran 
cè en lo referent a la revissió duanera, i .assenyaladament per a carrega-r 
els drets d'entrada dels nostres vins. 

Sabeu d'on venen molts dels prejudicis que tenen en contra dels nos-
tres vins? -

Doncs ho trobem aclarit a un número de L 'Independant de Perpinyà, 
en donar compte d'1.ma reunió del Consell d'Administració celebrat a 
Narbona no fa gaire. 

Traduim-ho directament, vaja! 
"El Senyor President comunica a-l Consell la traducció d'un article de 

la VinicultU1·a Espània que conté una clara afirmació per la qual es 
demostra que en els nostres ve~ns l'addició de l'aigua als vins é·s de 
pràctica corrent.n 

Què te'n sembla lector? I està clar, el Consell «aco¡·dà adreçar aqueix 
a·rticle al Ministl~e d'Agricultura i als presidents dels grups vitícoles de 
la Cambra i del ~ena,t.,, 

Després ens queixarem de França i les armes els ho donen d'Espània,. 
Qui. deu ésser el pocasolta què ha pogut afirmar això? 
Quina deu ésser aqueixa revista que no coneixem ni pel nom? 
Perquè està clar que estarà mal traduït el títol, però tant se val, 

que la revista, per espanyola que sigui, . que tal diu , mereixeria que és 
condempnessin a cadena perpètua a tots els que l'escriuen. 

INFORMACIO VINÍCOLA 
A l'hora que som, amb les quantitats de vi a1s cellers i la m,anca total 

de sortides, ja, no és possible una augmentació de preus q1.1e valgui. la 
pena, car restem gaireb.é reduïts a les contingències del mercat interior 
incapàs d'absorbir els volums disponibles fins a 1a ja vinenta collita 
i per poc que aquesta sigui normal com tot ho fa preveure. 

Sinó s'ha produït ja una baixa, més és degut a la resistència dels 
vinyaters que a la raó que sol regular les t r an saccion s; però en canvi , 
les vendes que es fan manquen de regles i són totalment capritxoses amb 
tretes ben bé a la que salta. 

En ço que al mercat interior es refereix i principalment a la, nostra 
ciutat, som a trobar-nos en presència de l'arbitri que l'A juntamént 
imposa als colliter s per a entrar el vi propi. que queda fixat en vuitanta 
pessetes anyals, i el dret per a la venda ambulant au toritzada mitjançant 
el pagament d 'una llicència de dues centes quaranta pessetes anuals, 
bé que ambdues taxes puguin boniflcar-se amb un vint i · cinc per cent 
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d 'abonament si prèviament s'han acreditat condicions de colliter a 

vinyater, venedor ambulant amb els rebuts contributius. 

Tot va contra el vi, en no&tra pròpia terra, defora ella i a l'estranger. 

¿Serà també que la norma seca ens ha arribat per· a ressecar tot bri 

d'esperança en la producció vinyatera? 
Cerqueu en províncies obrir-se pas en els grans centres consumidors i ~ 

bé que l 'adilitament dels transports encaridors semblin ésser contenció a. 

les expedicions, el fet és que amb marges de color o sobre grau proven 

defensar-se els. vins allunyats que s'immobilitzen en els mercats que 

solen tenir propers. 
No és possible entreveure la nota riolera amb aquests llarguíssims 

mesos d 'espera i, malgrat el sentiment optimista, les coses se'ns oposen 

amb renegrits colors. 
Ni el preu és preu, car la pesseta vuitanta. gTau-hectòlitre res com

pensa i fins ve curta, ni el tenir classe bona i recomanable significa més 

. que una petita pi·opensió a ésser preferida per a la desfeta . z 

* * * 
Els vinyats, en vegetació excellent arreu, auguren bona anyada, bé 

que siguin a sofrir en alguns indrets i terres primes de la manca de 

frescor en el subsoL • Qui no s'ha descuidat, està lliure de malures, però .. ~ 

¿què li significarà sinó un volum més que més li dificulti collocar-lo, 

apart de que haurà distret més jornals i més sulfat i sofre i un veremar 

més costós? El próblema de Ja fu ta ja comença .a preocupar en molts 

indrets, on· Ja enllita roman intacte i som a compe:Q.dre com, de no 

arranjar-ho la P1·ovidència, esdevindran primeres forçades vendes amb 

preus avalotats que decideixin un preuissim esfondrament. 

I consti q11e no són fumades le ulleres del croni ta, mes la diafa

nitat de visió la redueix sovint un entelament gota impàtic. 

PERE J. LLORT 

INFORMACIÚ OLEÍCOLA 
Tenim ja. aneglades les vagues de Barcelona, i en res s'ha notat 

en els olis catalans que e tan quiets com l'J,bans, si no ho estan més. 

Tot .al contrari ha passat amb els andalusos q11e aquests dies han estat 

molt recercats, passant de dos cents els vagons que es van comprar als 

primers tres dies d'arreglada l.a vaga de transports; això ha fet que el 

tenedor d'allà hagí pujat el preu de demanda i avui qui vol oli corrent 

andalús no té més remei que pagar-lo dos o tres duros més per carga 

del preu que l'hauria pagat abans de solucionar-se tan amoïnós confücte. 

Durant els mesos de juny i juliol, és corrent que els països con umi-

A GRO L Y S IN E, anticriptogàmic, bactericida general. 

Específic en les malalties de la patata, cep, pomera , etcètera 
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dor demanin oli; enguany no !ta passat pas a1x1, i veiem que a les 
grans cases exportadbres es sofre ix una ca1ma com Ja anys nò s'ba pas
sada; de continuar aixi no seria pas d'estranyar que repercutís això en 
una forta baixa en l olis fins. 

La cullita venidora va desenrrotllant-s:e amb certa regularitat en 
relació a le dades que en altres informacions hem donades; alguna 
modificació hi ha que fer, encara que sols l'anotem a titol informatiu, 
perquè els del gremi ja ens coneixem, i no ens costa gaire fer córrer 
que aquí o allà es perd Ja collita, sobretot s~ els magatzems estan plens, 
com enguany passa. 

Així, si creiem les últimes notície que donen els· comerciants anda
lusos la seva . collita, a causa d'una for~a caiguda de petites olives ha 
.quedat reduïda a la meitat de lo que tenia d'ésser. També_ a :roledo els 
ha :àúnvat bastant puix les fortes calors d'aquests últims dies els han 
fet caure la majo1· part del fruit q·ne ja es començava a fer. 

A l'estranger són molt optünistes en lo que es refereix a la p_ròxima 
collita i tots diuen que tindran més o, menys bona collita. 

A Reus es presenta, com des d'un principi, una collita plena;· a Llei 
·da, ai.-xí com també. a les ribere de l'Ebre i a l'Aragó es pot dir que serà 
milla. 

Poques són les operacions que s'han fet amb olis nostres; tot lo que 
s'ha fet, com abans diem, ha igut amb olis andalusos i és que els 
nostres tenedors no porten els seus olis a vendre. 

Hem vist aquests dies rodar per casa dels .compradors algun bot d'oli 
bo de Reus, que s'oferia a 31 ptes. els quinze quilos i ningú n'ha volggt 
saber res. 
A~ olis de Borges no s'ha fet pas res, no obstant es podrien obtenir 

a 28 i 29 rals i Ji.ns a 30 1 si fos una classe fina com al · començament. 
Amb els olis que s'ha treballat és amb els Tortoses, <t'acidesa bastant 

alta, pagant-se de 24 a 26 pessetes els de 6 a 10 graus; de 26 a 27 pes
setes els de 3 a 5 graus; d~ 27 .a 29 pessetes els bons. 

Amb els de la Ribem d'Ebre s'ba intentat fer alguna operació, però no 
s'ha arribat a fer; el tenedor demanava 28 pessetes per una classe de 
tres graus, mentre la màxima oferta · no ha arribat a les 27 pessetes. 

A Alcanyiç, no s'hi fa gran cosa; no obstant, demanen 29 i 30 pessetes. 
Els olis al sulfur estan aquests dies una mica més demanats, així i 

tot no ban ti.rlgnt variacions notables en llurs preus. 
LISINI ANDREU 

NOTICIAR I 
-Una plaga de rates s'és desenrotllada intensament als termes d' I

bars d 'Urgell i Les Bordes, fins a l 'extrem que els alcaldes de dite 
poblacions ban adreçat· una demanda al Coinissari regi de Foment de 
Lleyda per tal que els faciliti virus raticida per acabar-la. 

-La Unió de Vinyate1's a VinaToç. A requeriment del Sindicat de 
P olicia Rural de Vinaroç, la Unió de Vinyaters, ba anat a realitzar un 
acte de propaganda agrària en el qual prengueren part els Srs. Santa-
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cana, Simó, Mn. Rovira i Marí, aixecant i no poc l'esperit d'aqueUs agri
cultors que han decidit agrupar-se en un Sindicat Agrícola. 

-El Ministre de Fornent i els nostres vins .• A la consulta feta pel 
Ministre de Foment a la cambra Agrícola Provincial dé Tarragona- hL 
ba contestat el seu President Sr. Cartes amb el sègüerit telegrarp.a que 
creiem encertat : 

uGobierno francés, con o sin coeftciente impedira sistemaiicaniente 
introducción vinos. Estériles ' cuantas concesiones arancel hagan. En
tendemos· única defensa prac~ica viticultura . nacional, pan millone~ fa
milias, con estudiada sistema primas exportación vinos, naciones cen
tro y norte Europa, centro América y Asia .y restricción enérgica fabri-
cación alcohol industrialn. , · 

' ' 
-En vista que la glossopeda està molt este¡;a a Holanda, la Junta 

Cent1;al d 'Epizoòties ha suspès les importaci0ns . de dit bestiar lleter, i 
sembla que es proposa també .aconsellar al Ministre de Foment la prohi-
bició d'importar-ne de Suïssa. ' 1 

-La Unió Ju1·ídica Catalana, devant de L'anunci à e p7·esentaT tm p?·o
jec:te de llei 7'egU;[ant el contracte agTfcola, ha teolegt.a;fiat al ·ministre , 
del Treball fent-li present la necessitat é1e que el projecte respongui a. 
les modalilats de l'agricultura catalana. 

-D'interès pels te?Ta0ine11Jents de tot Cataltònya. Ha so::rtlt una dis
posició oficial fent púb1ic el desig de l'Estat de portar a 1 Catalunya la 
secció d'eugues bretones que té .a Leon, pe1• a lo qual necessita arrenda:r 
una finc.à d~ 40 a 50 hectàrees de tinguda, en qualsevol part de Catalunya. 
Les ofertes amb les condicion de la finca tenen de fer-se a les , Delega
cions de la Cria cavallina als Gover:¡1s Militars. 

' -'-Un CongTés i11Jter"na.cional ·d 'Olivicult·u7·a es cei•ebrarà a Niça ,el 12 
,d'octubre. · 

-El p1·eu de l' aveWana gràci.es a la resistència dels ~indicats Agríco
les s:ha mantingut ferm. Ha· estat feta aquesta resistència en vista de 
lo molt soUicitat que ·és aqueix fruit .a França, República Argentina, 
Anglaterra, Itàlia i Ho1anda. 

-Als e:~;p01·tadors de vi els interessa saber que per un canvi de notes 
entre els Governs d'Espanya i Alemanya s'ha prorrogat fins al 30 de 
setembre el umodus vivendin e:ritre ambdues nacions; per tant queda 
novament est,ableTta la impo.rtació de vi a Alemanya. 

-La 711lOTe?·a. Hi ha el propòsit de _fer grans plantius de mprera al 
terrer limítrof a l'aiguamoll de Riudecanyes per tal de repoblar tots els 
terrenys que gratuïtament vulguin• fer-ho impulsant així la cria del cuc 
de seda. 

-El CTèdit agrícola al Senat. S'ha·n tancat les Colts i malgrat les 
t(}mptati;ves d'alguns senadors 'que han intentat interessar del Govern la 
presentació d'un projecte de llei regulant el crèdit agrari, la qüestió 
capital que podria .aixecar a l 'Agricultura de la postració en que jau, 
ha quedat desatesa altra vegada. 

Ja podeu xiular si !'.ase no vol beure. Què ,se'ls en dóna als governs 
de l'Agricultura! ' 
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-Ét.1vi que expoTte1n a l ',Anglaten·a. Segons dades estadístiques ofi
cials, durant els quatre me os primers d'.enguany Espanya ha exportat 
.al Regne Unit 491,316 galons de vi negre i 300,197 de vi clar. 

La valor d'aquestes importacions ascendeix a 1.916,200 lliure.s es
terlines. . 

-El conr ev. d,el blai a F'?'cmça. Per a estunul~r el comeu del blat 
en aquells departament qu e més sofriren durant el temps de hi gue1:ra, 
el ministre d'Hi send.a d'acord amb el d'Agricultura ha pr¡¡sentat al 
govern francès un projecte de llei que té per obj ecte arbitrar cabals 
per a premiar els pagesos que més es distingeixüí en conr eu dels cetea,ls. 

- J-'e1· tal ÇL' ami noTaT en ló possible la e1·isis viniwla, alguns parla
mentaris catalans han interessat del Director general d 'Agric·ultura una 
prompta resoluéió en l 'expedient presentat per la U. V. C. en contra de 
l'ús de l'alcohol industriàl. 

I 

- El Sindicat cl'ExpoTtado?'s, de vin,s de Tan·agon:q ba adreçat una 
Memòri.a al Ministre d'Estat respecte .a l 'actual situació dels mercats 
de vins d'Alemanya, ' Noruega:, J3èlgica, Suïssa i Holanda significant els 
punts qúe deuen' sostenir-se per la 'comiss.ió n e'gociadora de tractats de 
comerç amb els referits països. 

. -La caTn d,e po?·c que a Barcelona no se n'havia menjat durant el 
temps de vaga ha tornat durant una setmana a estar a l 'ordre del dia, 
degut a que els tocinaires havien acabat les existències de llard. 

Algun dia van passa•r de ~00 els porcs que es mataren., 
Ja és matar amb aquestes calors! · 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

Durant l'any econòmic de 1922-23 al Laboratori d'Anàlisi de la Man
comurtitat, s'han efectuat els següents treballs: 

Mostrtls analitzades : Terres de conreu , 166 ; < Anticriptogàmics i · in
secticides, 13; Vins i similars, 481 ; Adobs, 329; Aliments, 85; Diversos 
no especificats, 70. Total, 1,143, de les quals 851 foren fetes a instància 
del públic i 293 per encàrrec dels Serveis Tècnics. 

Resum del darrer quinqueni : 

Mostres analitzades : 
Per al públic . 

P~r encàrrec dels Serveis Tècnics 

1918-19 1919-20 1920-21 1921-22 1922-23 

453 

453 

587 

702 
175 

I 

654 

821 
167 

707 

1013 
216 

851 

1144 
293 

Dur.ant el mes de juny, al Ilaborata,ri d · AnàHsis dei , Departament 
d'Agricultura s~han analitzat 2 mostl'es de terres de comeu; 2 d' .anticrip
togràmiqves i insecticides; 26 ' de vins i similars; 16 d 'adoQs; 
9 d'aliments i 5 de diversos no especificats. 

Ha e8tat nomenat ID. Ramon Capdevila per al càrrec de preparador 
adscrit a 1a confecció del Mapa agronòmic de l'Escola Superior· d'A-
gricultura. ,. 
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. 
En el darrer consell de Ja Mancomm1itat, s'acordà concedir un camp 

de demostració al Vall d'Aran radicat a Viella, i el auxilis tècnics al 

~indieat Agrícol.a. d!-'Ullclec<>na per a Ja construació d'tm mol'í d'oli 
cooperatiu. · 

El Laboratori de Malures del bestiar, de la 1-Iancomunitat de Cata

lunya (carrer Urgell, 187, Barcelona) fa avinent a la pagesia i avicul

tors que per a fer remesa de mostres com cal, amb el fi de consultar i 
investigar la mena de malura que ataca a l'aviram amb tanta vüior 
aquest istiu, poden remetre solament un os de la cama en lloc de fer 

remesa de tot el cap d'aviram. 

Els alumnes del quart curs- del grau d'Enginyer agrícola. acompa
nyat cl.el profe sor Sr. Dàneo, féreu una excursió de final ,de curs visitant 

el Sindicat Agrícola de c'ervera i à Comarca, el Castell del Remei, la 
Granja Sant Vicens Ferrer, la Sucrera del Segre de Menarguens, diver

ses finq<les rústegues de Bàlaguer, les Óbres hidràuliques de la Cana
denca a Camara a, la presa del Canal d 'Urgell a Pons, així com d'altres 

finques rústegues a Seu d'Urgell, Pu.igcerdà i Bourg Madame. 
'Els de l'especialitat Enoiògica acompanyats del Professor Sr. D'Ym

bert estigueren al mig dia de França. visitant: la Societat de vins ran
cis de Banyuls, la destil:leria Cooperativa uL::¡. Catalanan de Perpinyà, la 
cas11. Vio1et de Thuir i la seva sucursal d'embotellament a Perpinyà·, el 

Celler Cooperatiu d 'E tagell i el de Tautavel, tot això en el Departament 
de Piren eus Orientals. En el de l'A u de, vi itaren el Celler Co.operatiu de 
Lezignan i en el Departament ·d'Hérault, les destil:l.¡wies Bartelemy, Ous

trie, Rouquerol, i Cooperativa la. Biterroise a Beziers; als voltants de 

la.mateixa població, invitats pel· eu propietari, el Coronel Mirepoix, Pre

sident dels vinyaters francesa visitàrem la eva gran finca vitícola. A 
Montpellier visitaren l'Escola d'Agricultura i les finques de M. Pujas 
i M. Valsinc així com els vivers de la ca a Richter. Carni de 
Mauguio, visitàrem el Mas de Caus o, propietat de M. PrÇsper Gervais. 
Corb. a Cellers ooperatius es visitaren els de >Mauguio, Lansargues, Lu

nel, Mar illargues i Le CaiLar. En el' ID>eparta,rnent del Gard, a imes, 

visitàrem la important fàbrica de maC[lli¡lària vitícola, Pujas et Leconte 
i a Calvisson, la gran finca Chatecu de Liviere on el . eu propietari M. 
l\Iaroger els explicà els seus i temes d.e conreu. 

El Servei de Viticultura i Enologia, ha rebut consulte sobre : Malal
ties de !a vinya, de Les Franqueses; Clorosis, de Marganell; Enologia, 

de ant· Cugat i Celler Cooperatiu de Ripollet; Obre de Viticultura i 
Enologia, de Yielilla; Cuc del raïm de Bellpuig; sobre filtració de vins, 
d'Orense; sobre malalties de la vinya, d'Alió i Figuerola; sobre acon
dicionament de tines, de Gandesa· sobre cuc del raïm, de Rubí, i sobre 

vins brisats, de Cases Ibañez (Albacete). 
Demés ·ha practicat una visita al. Celler Cooperatiu de Ripollet, per 

a fer l'estudi d'instal:l.ació de nova maquinària; A la finca u Torre Ma.ri-

A GRO L Y S IN E, anticripto g àm ic, ba ct eri c ida ge neral. I 
Específic en les malaltie5 de la patata , cep , pomera , etcètera , I 
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monn per organitzar la campanya de vinificació, i altra. d'inspecció al 
Camp Expelimental d'Esparraguera; ba fet una visita d'in pecció a al
guns vinyar dels termes de Fal et i Marsà, sollicitada pel Sindicat de 
Falset, per a dictaminar obre una manca de brotació en determinats 
llocs, i el cap del Servei, ha donat tres conferències sobre conreu i ma
lalties de la vinya, a la Biblioteca Popular de Canet de Mar. 

El Consell de la Mancomunitat ha establert un servei de vinificació en 
els Celler Cooperatius. 

La condició per a obtenir aquest servei és l'abonament d'una quota 
mínima de 500 pessetes, empre que la quantitat de raïms c.ru.e es vinifi
qnin .sigui inferior a 1.000,000 quilograms; en pas ar d'aquesta quantitat 
l'' abonarà 0'05 pe etes per 100 quilograms. 

Les in t:mcies deuen anar dirigide a l'Excm. r. Pre ident de la 
:Lancomunitat, acompanyade. d'una pòlissa de 1'00 pe eta de l'Estat, 

i altre del mateLx valor de la Mancomunitat. El plaç de presentació finirà 
el 20 d'agost. 

Dona1·an més detalls al Servei de Viticultura, Urgell, 187, Barcelona. 

El Servei d'Arbres Fruiters ha respo t consulte : de Les Fra.nqueses, 
obre olivera i pomei·a; de abadell, sobre pugó dels fruiters; de Bala

guer, sobre mal.aJ•ties de la prunera; de ViJ:assar de Mar; sobre Pugó ;.de 
Bellvís, sobre terapèutica agrícola; de Barcelona, sobre e tarlistiques 
a glicol es catalaues; de Vendrell, sobre malalTies del garrofe¡·; de Lley
da, sobre comeu de fruiters; de :\fontblanc, obre variet~ts d'ametllers; 
.de Palma de :\Iallorca obre conreu de l'avellaner: de :\lolins de Rey, 
sobre maJaltie del pressegue1·; de Barbens, sobre pugó dels fruiters; de 
Valls, sobre elaboració d'oli; de Xerta, sobre el pugó dels arbres. 

< 

CONSULTORI En aquesra secció es respondrà gra
tultament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

J. B. R. CIUTA'i'.-Vostè fa perfectament bé en treure els llucs que sur
ten damunt les soques dels seus arbres. Aquesta feina no s'haUria de 
descuidar mai car el llucs són inútils des del punt de mira de la 
producció i en canvi •treuen i consumeixen l'aliment que serviria per la 
brostada fructífera. 

L'època en la qual els treu és també la més indicada. Per això malgrat 
el que pugui dir el seu masover continuï igualment, segur que els ar
bres ho agraïran . 

R. s. TIANA-- Per destruir els formiguers pot usar un qualsevol dels 
egüents procediments. Cerqui primer el niu ço que és fàcil seguint les 

formigues en llur carni. Descobert el niu, al vespre o al matí aviat quan 
totes hi són recollides, pot tirar-hi sulfut de carbó tapant.. després al 
forat o també una solució de sublimat al 2 per cent o de sulfo-carbonat 
de potassa al 5 per mil. Totes aquestes substàncies són verinoses i haur~ 
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-d'usar-les àmb cura. Alguns també acostumen a tirar-hi força aigua bu
Jlenta. 

osaltres hem usat amb mol:t d'èxit el sistema següent. En el lloc on 

és el niu es fa un clot d'una fondària proporcional a la seva importànCia; 
.s'ampla d'aigua i la terra treta es torna a tirar al clot empastant-la 

.ben bé. Les formigues queden enganxades i moren ofegades. 

'J. M. Q. RIUDARENES.-És molt difícil de poder-li indicar quina mena 

d'arbres pot anar bé a les seves terres sense conèix:e-les. Una bona guia la 
tindrà observant les espècies de fruiters que es troben pels camps. Per 

.exemple, si els presseguers, per dir una classe, creixen bé i viuen i fruc
·tifiquen, el millor és plàntar d'aquests arbres. Si fossin les pomeres 

,. caldria plantar pomeres, etc. Si ~ns dóna més dades potser podrem con

ïtestar-ll ~és concretament. 
Entretant ens permetem aconsellar-li que no pensi en varietats estran

:geres i menys si venen de tan lluny com les que vostè ·indica. ~ovint són 

veritables enredades. A Catalunya tenim classes nostres, o classes es
.trangeres ja provades, que van molt bé. 

R. F. CIUTAT.-El card usat en la indú~tria textil s'anomena Dipsacus 
fullonum; és cultivat a França, Al:emanya i Anglaterra. Aquí no ho 
,sabem. Pe.r la llavor pot dirigir-se a la Casa Nonell de Barcelonà o a 

la Cwsa Vilmorin de París. 
El card és més aviat planta de països frescals; en el llocs bumids 

dóna ,un producte dolent, i en els secaners viu malament. Les terres 
millors són les soltes un xic càlices. Convé però que siguin fèr tils o que 

estiguin ben adobades car és planta exigent. o se li ba de donar mas a 
nitrogen perquè aleshores el card no resulta tan resistent. 

En països com el nostre s'hauria de sembt:ar a la tardor ben aviat; 
així a l'any següent s'obté ja producte. En llocs d'hivern fred, com n'hi 

ban a Catalunya mateix, la sembra .es fa a la primavera. En a.que t 
cas sol fer-se la sembra entre mig ·d' un cercle, car el producte es 
pot bavel' solàment a l'any següent. 

La sembra es fa en files separades uns 50 centímetres. S'acostumen 
a gastar 10.12 quílos de llavor per hectàrea. Cal tenir cura de xarcolar 

el terreny perquè no se n'apoderin les males herbes i fer una aclarida de 
les plantes deixant-les a la di tància d'uns 50-60 centímetres. 

Quan apareixen les inflorescències es talla la central que faria mal 

a les altres. 
La recollecció es fa ~ban de la rp.aduració quan els cards e tornen de 

color rogenc. Es tallen amb un troç de peduncle i es posen a secar 

.en lloc ec, remenant-los de tant en tant. Cal defen ar-los de les rates. 

1 

S'obtenen de 500 a 1,000 quilós de card· ecs per hectàrea. 

.R. 

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

nària. Específic contra l::t Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram1 etc. 
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CALENDARI 

de sembres plantacions de les Hortalisses i Farratges més 

generalitzats o cuJ.tlvats a Catalunya 

JULIOL I AGOST 

HORTALISSES 

Es sembra: 
Bledes grogues o blanques. - Bledes morades per a hivern. - Bròquil 

blanc de Vich. - Bròquil de Quaresma o de Santa Eulària. - Bròquil 
de Nadal (en juliol). - Bròquil de Sant Isidro des d'agost). - Ceba blan
ca primerenca o francesa; d'en Campeny. - Col borratxona; dé capdell 
o de soldat i demés de fulla llisa; de Milàn, grossa; molt grossa ·o fran
cesa; verda, gitana; verda, retallada (per a fer brots).·_ Coliflor d'abril 
(en agost); de Quaresma; de Nadal (en juliol). - Colinap o Napicol. -
Enciam escaroler d'istiu; escarxofet; llarc, blanc o romà. - Escarola 
doble, crespada; de cabell d'àngel. - Fasols tardans. - Julivert. - I ap 
llarg, blanc; llarg, negre; rodó, blanc; rodó, negre (des d'agost). - Pas
tanagas de taula. - Porros. - Ravanets mitjans; rodons. - Remolatxa 
de taula. - Serfull. - Xicoira. 

FARRATGES 

Es sembren: 
Alfals. - Col geganta (per a fulles). - Melca, Meuca o Melcó. ·- Mo

resc (per a ferratge vert) . -Naps gróssos o de bou. -Pastanaga grossa. 
- Trèbol gros o Trèfula; anuaJ o herba fe (des d'agost). 

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

................................................................................................. 1~ 

PUBLICACIONS DE• 5 
=~ t'Escola Superior d'Agricultura · 

A. MATONS 
]. RAVENTÓS . . . 
J. M. SOLER I COLL 
M. R OSSE LL I VILA . 
F. NOVELLAS • . • 
M. ROSSELL I VILA. 

J. SALOM. . • • . 
J. M. RENDÉ ... 

BAP.CELONA 

Fabricació d'olis . 
L'al,'t 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 

' 6 pessetes 
6 
4 
4 
3 

» 

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

agrícoles'. . . . . . . . . . (En premsa) 

·. ·. . .. . .. 
: ., 

~ 
: ......... ~ ......................................................................................... . 

, . 
./ . 
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Llegiu., proport.gueu 
' 

I D~ALLA 
Literatura . "' ' A.:tualitats "' Modes "' Deports 

NÚMERO SOLT: !'25 PESSETES 

Subscripció: Bàrcelona, un any, 13'50 ptes. - fora, un any 14'50 ptes . 

.................................................................................................... . . . 
:' 

BOMBE.S . , i· 
EsPECIALs PER A pou Garrigosa, (Javerie =·=t 

accionades per cables des de l'ex- ,- Borr"'ll, s.· "'D ... 
terior : • Gran a"ssorlit de Born- " " " 

bes de diverses classes 5: 
.llrastó, 111 : BARt:ELONil : 

MOTORS ELÈCTRICS -
Y,elèfon 14YO G. 

Schneider 

. : 
: 
: 

t • 5 ....................................... .-.. ................................. ,. ....................... . 

SULFATADORA 
BACCHUS 

ENSOFRADORES de motxilla 
MÀNEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATALEG 

CONSTRUCT~R c. CIVIL 
Alfonso Xli, 66 ·Telèfon 2217 G ·BARCELONA 

JOSEP ~ANTANA SOLER 
Gran Via Lait:tana, 11 :: 8 A R t: E LONA Apartat 226 

~rimt:rt:s matèrit:s per adobs :: Arst:niat de sosa i t:ianuro sòdit 

vent:dor t:Xtlusiu dt:llestítim lYSOL, flt: la 
easa Sthüllit: & Hayr A. 6., dt: Hambure 

En diYigir-vos a les cases anunciadoYes, citeu AGRICULTURA 
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Tractors Aèrícoles 
ÇÇCLETRAC~, 

Tipus Tanc 
Recon eg uts pels tècnics 

com els de major rendi
ment I de més utlll!at per a 
tota classe de cu ltiu s. 

Tot agricultor progressiu I 
amant dels seus Interessos 
que desitgi augmentar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels aventatges que ofereix el 

ucLETRAC" ~------------------.-------1-
Aparells complementaris de tote'.s classes i 

TipusW14/22 HP . 
per' a tota classe de cullius 

Pessetes 12,000 
'Tipus F 9/ 16 HP . 
per a vinyes, horts i petites 

propietats 

marques , a preus considerablement reduïts 

Demanar catàlegs i pr&'ves al re
presentant general a Espanya: 

Automóvíl Salón 

-

= Trafalgar, 5Z BARCELONA = Pessetes 6,500 ~ 

~lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ , 

Hllunyi
1
aquest aspecte deplorable 

de llurs hortalisses, arbres i flors! 

-
Mlt)antçant els Bparells 
I productes de la Casa 

Establipumts Vitícoles P. CASELLA S 
Méndez Núñez,,4, pral.- Barcelona 

Pulveritzadors des de 2 fins a 200 litres - Material per a combatre les 
malures i plagues he les Vinyes, Fruiters i jardins - Demani Catàleg 

Pulveritza.dòrs a bast, sobre carrà automo-
triu, sobre carretella, de motxilla i a mà 

En dirigir-vos a les cases anuncradores, citeu AGRICULTURA 
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.j SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

l'-

( Societa t A n ò .;lma) Conti n u ador a de 

S ER DA , RO S I C.A - Vilafranca del Penedès 
AGÈNCIA A BARCEL ONA : V a lènc i a , 278 

••• • •• 
PREMSES CONTiNUES " MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ : TREPIT.JADORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal · lacions moder nes pe r a Cellers Cooperat ius 

Productes Enològics Aparells d' anàlisis de vins 

Adobs químics Sofres i. Sulfats 

CASA M~TZGER, S. A. 

~ Casa centra l: Telèfon: A 1944 

Passeig de Gràc ia, 76 Apartat 225 
_._ 

BARGELONA 
Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA - BILBAO 

lnstal-lacions completes de tota classe de Laboratoris 

Balances "SJ\RTORIUS" : : Microscopis "REICHERT" 

Porcellana fina resistent al foc : : Vidre 'Jena i corrent 

Aparells per a tota classe d'anàlisi de vins, "SALLERON", 

"MJ\LLIOAND", etc. :: Estoigs portàtils per a anàlisi d'olis 

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

Estoigs portàtils per a analitzar RAPIDAMENT la llet, 
APROPIATS PER A VETERINARIS 

Grans existències en material de 

CIRURGIA VETERINÀRIA 

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



CARRERAS 
. .· '',· • .... \"·.·)~ .. :::;. ...... ~-:. .. :~.-.: ~· .. !·:,·¡: .• ·,._ .•.. ~.· o 

SISTEMA PAT:ENT -~T 

•••• 
. .. 

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 tempera[urru; dels 

------.---~---Hquids--~-----------

Duració indefinida : Garantia H·Ji-

mitada Nombroses referències 

•••• li 

Cairera§ y Permanyer 
Cor·h, 462: Tel~fo:n 88S B. BARCELONA 

= 
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