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Vi ni Cultor·s! 
Per a verema empleu un bon material vinícola 

que us sigui satisfactori 

Premses i espremedores 

MARMONIER 
Premses a ròtula model americà :: Premses 
Hidràuliques espremedores senzilles, separa

dores i esgotadores 

Premses contínues 
'' M A B I L L E '' 
Material per a verema : Maquinària Viti
vinícola Productes enològics : Aparells per 

a l'anàlisi dels vins 

•••• 
-

VICENS VILA CLOSA 
(.S U e e E .S S O R D-E K E O EL .S I VIL A) 

Passeig de Gràcia, SS 

Direcd6 telegrAfica t KEGEVILA. 

Telèfon 038 G, 

BARCELONA 

En dlrlslr-voe a ... cases anunciadores, olteu AGRIOUL TURA 



HHJOlfS, HUlfS, JOJXOS = 
maons (plens i buits), cai
rons, etc., deu · vòstè -fa..: -
bricar-los a màquina, a fi -
d'obtenir de la terra tot -

el seu rendiment. = - / = 
La casa VILLAL TA, de Barcélona, és la que millor podrà servir-lo en 

Màquines, Forns Assecadors 

VDA. 
-
J. 

i to.t 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, 
I 

s. EN ' C. 
BARCELONA 

Oficines. 
Nou Sant Francisco, 28 

Apartat correus n. 0 65 
Telèfon 568 -
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D O 
I· SOCIETAT 'ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I 'C.A - . Vilàfranca del Penedès 
AGÈNCIA ~BARCELONA: València, 279 

••• ••• 
PREMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

Les més perfe~cionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 
PREMSES A MÀ: TREPITJADORES: BOMBES 
MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal·lacions modernes per a .Cellers -Cooperatius 

Productes Enològics Aparells d'anàlisis de vins 
Adobs químics : Sofres - i Sulfats 

En dirigir-vos a les cases anunc:adores, citeu AGRICULTURA 
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ASSECADORS 
per a ·productes agrícoles / 

Demanint-se 
deta-lls i 
pressupostos 

Maquinària Subministres industrials 

Mallorca, 280 

LI ú ri a,- 1 O O 

BARCELONA 

C. A. Gullino, lng. 
Agència Tècnica General 

T,elèfon 1066 G 

Telegrames: 

"0 ull i.noatg" 

................................................................................................... 
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Per aire comprimit : Alta pressió contínua: i:;a 
compressió de l'aire sols es verifica una vega
da al dia. : BJ més eficaç per al tractament 
dels arbres :: Adquirit pels Serveis Tèc-
nics d ' Agricultura de la Mancomunitat de 
Catalunya :: Blanqueja i pinta 100 metres 
quadrats en 10 m(nuts : Adoptat per més 

de 200 pintors de Barcelona 

LA. XERINGA 44 A. VÍCOLA." 
Per a tractaments del bestiar, ~us i jardins 

REPRESENTANTS: 

Heninè,~ Jurpini i c:.a 
c:onsen de tent, 239 • BARCELONA 
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PINSO MELASSA. T SEC 

per a tota mena de 'bestiar 
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Re!_)deix la major utilit&t 

en l'engreix i la produc,ci9 

de la .llet 

···~·····~~···································· 

• 
c~1xes p~r a. 

ca. bais 
' 

~~~~[fli'J~~ 
PArl~ment, 9 

~&lf($~~@li7)~ 
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-........... . 
Èif dir.IKir-vos a l&cs case~ nnunciadoreu, citeu· AGRICULTURA 
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Camps 6lisis de. 2leyd.a 
&specialita ts qu e recomanen a 
aquesta a ntiga 1 acreditada: casa: 

Arbres- ·Cfruiters 
\ ' en grans quantitats, de les es-

pècies i varie tats més superiors 
que . en o urop_a· es cul!iven 

· Ceps Americans 
Bmpelts, barb:~ts , estaques, in
jec tables i plantacions : Cereals 
de gran producció, llavors a lfa ls, 
!rè bol, rerr¡o laj:xes, naps, etc. 

Gran Centre de pro
ò uccions a gríc ole s 

'Tundat per V . 'Traiícesc 
'lfidal i Codir:a en 1864 
'Diriç¡!l per 'D. Silvi \?'ida! pére" 

p rov e ïdor de l'Associ a ció 
d'Jfç¡ ri culiors d ' óspa n ya 

S'enviaran ç¡ratis els catàlegs de les dife
rents seccions que es dedica aquesta casa 
als, que ho 
soJ·Jicitin Virecció telegràfica·: ;?ldai-Ca mps Blisis-~leyda:<'Celèf. 28 

. ' 

CASA s. A. 
Casa central: Telèfon: 'A 1944 

Passeig de - Gràcia, 76 Apartat 225 

/ 

' BARCELONA 
Sucursals ! MADRID - SEVILLA - V.,;LÈNCIA - BILBAO 

Instal-lacions completes de tota classè de Laboratoris 
Balances "SA"RTORIUS" : : Microscopis "REICHERT" , - ' -
Porcellana . fina resistent al foc : : Vidre }ena i corrent 
Aparells per a tota classe d'anàlisi élé vins, "SÀLLERON", 
"MALLIGAND", etc. :: Estoigs portàtils per a ·anàlisi d'Óiis 
Aparells "GERBER" per a anàlisi i higiene de la llet 
Estoigs p~rtàtils per a analitzar R'APIPAMENT la llet, 

APROPIATS ·PER A VETERINARIS 
Grans exis-tències en material de 

CIRURGIA V ,E T E R I N À R I A 

En dlirig'i r-vos a les cases anunciad«!_rè~, citeu AGRICULTURA 
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I fiUft:S "(làrlf" . I 
~ - l'IUC:ft Re!liSÚ'ftdft ~ g 

ets millors 
filtres a base 
d'amiant. 

~ .. ~ ~ 
© "DOMINUS" 'filtra i embotella g 

Ultres petits per a laboratoris 
filtres èeèantj per a èrans bodeèues 

Amiant espeeial quimicament pur. 
s'evita èust a teles com 
en els fitres a màneèues 

El més modern en filtradoñs 
. . 

"MODERA TOR " 

Maquinària per a tota classe de 

Em bo tel lats 

PRENIES hidràuliques i 
de fuset per a olis i riñms 

&rons rendiments 

HAlli6JlND,§ 
Per a èraduar vins _ 

. 

_ Robert Tes«:bendorff ¡_~==~===~-: 
Carrer Josep A.. Clavé, .}, pral .... BARCELONA. ~ 
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AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 1i i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 - F ora: Pessetes 10 

Número solt: Pessetes 0'50 

Estranger: Pessetes 11 

Note s ~ n tom o I ò g i-q u e s 

c oM en els anys anteriors la Manc-omunitat i el Consell Provincial 
. de Foment de Tarr agona, han continuat aquest any els experi
ments de lluita contra .la mosca de Poliva. Aquesta lloable constància 
en l'obrà ~omençada permetrà d 'arribar un dia a determinar exacta
ment tots els detalls d'aplicació dels mètodes emprats. Avri{ com avui 

rja el tenim el mètode ; ens manca solament d 'estudiar-lo- a fons, qlirant 
diversos anys i de practicar experiments en condicions variadíssini.es ; 
eJ.s Fesultats _obtinguts serviran per induir als pagesos .a aplicar arreu 

_ el sistema, com una nova i indispensab!e operació de conreu , con eixent 
tot allò que _-po~ aQgmentar-ne l'eficàcia. 

Si hom pensa que després de tantes desenes d'~nys, la lluita contra 
el mil diu p~esenta encara punts foscos, ço que -permet, de tant en tant, 
l'aparició de teorjes que cerq-y.en d.' explicar-los, compendrà fàcilment 
que la lluita: contra la mosca sigui · encara una qüestió no del tot 
resolta. 

La biologia de la mosca no és encara ben coneguda; hi han fets no 
prou estudiat,s ni prou .sabuts i això dóna r.aó del per què els mètode.:; -
poden pl'O.porcionar resultat!? co_ntradictoris o no prou clars. 

Demes, cal remarcar la. influència de petit detalls. -8o1ament experièn
cies repetides podrañ ensenyar-nos els efectes dels detalls d'aplicació o 

- ·de composició del suc, etc., sobre l'eficàcia. dels mètodes de lluita. 
Les proves fetes a Catalunya han p¡lrmès fins ara. d' introduir algunes 

yariacions essencials a les prescripcions originàries. Una d'aquestes, de 
la qual depèn el resultat de la lluita, consisteix en l'augment del número 

• - t ~ 

de tractaments en el mètlode Lotrionte. . 
Les proves fetes ens demostraren que els quatre o cinc tractaments. que 

' r 

el professor Lotrionte recomanava considerant -los suficients, bastaven es
cassament .en els anys de feblç invasió, i que ·en els llocs on les invasions 
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són fortes, és necessari que éls feixos tinguin en tot rnoment el màxim 
poder daquicída. Això ens ha portat a fer un tractament cada de~ dies, 
des de la florida fins a l'octubre i si és necessari .fins al novemb:re, perquè 
com hem dit altres v·egades, a Catalunya cal témer principalment les 
invasions tardanes d'últims a·istiu i principis de tardor. 

Fins al moment d'escriure aquestes ratlle;; els dany¡:; 9-e la mosca en
guany són, arr~u de la_ nost~a terra, completament insignificants. En 
les zones olivereres catalanes que hem visitat i que són les més impor
tants, la . invasió no té actualme~t cap importància. Cal cerqar pacient- . 
ment durant hores i hores per tro~ar una oliva segurament cucada. Es 
molt possible qÚe en la manca d'invasió hagi influït la forta secada dels 
últims Ínesos. 

P ·erò la collita no és" encara salvada. Les. pluges d'aquests dies que 
han arribat un xic a tot arreu, en afavorir el creixement de l 'oliva poden 
també afavorir una ràpida invasió l.a. qual, encara que no assoleixi la 
intensitat dels últims dos .anys, pot ésser prou per a causar perjudicis 
greus. 

Per això, malgrat l'actual estat satisfactori, . no cal oblidar els trac
taments. La temperat.ura d'aquests me-sos no és gens contrària al. des-
enrotllament de l.a mosca, i u.n descuit ·en les pulveritzacions podria 

' éssè'r causa d'una dolorosa sorpresa. 

* * * 

Un subscriptor ens escriu expressant-nos els seus dubtes· sobre l'em
pràment corrent dels a~seniats; Ens diu: «Estic convençut de la utilitat 
dels .arseniats per combatre els insectes devoradors no solament pel que 
he llegit a AGRICULTURA, on s'ha donat compt'e dels resultats d'experi
ments fets contra molts flagells del camp, sinó també perquè els be usat. 
per coiQbatre l'eruga de la col, que durant uns quant.s.anys m'ha ca-usat 
greus perjudici.s, i la cuca negr.a que, des de temps i~emorials,destmia, 
aquí a l'Urgell, el segon dall de l'alfals. H~ vist també com .a Bellvís i 
pobJ.es del voltant, · aquest any, l 'arseniat ha deturat de cop la teTrible 
inv.asi,ó d'erugues que atacayen les bleda-raves. Però pr~eisament çu 
que he vist a l'Urgell, la manera com els pagesos remenaven sense pre
caucions l'arseniat, m'espanta i n;¡'indueix a escriure-li per ·preguntar-li 
si per evitar els perills de l 'arseniat no convindria de cercar ·un a ltre 
producte d 'una eficàcia igll:_al o quasi igual, però que pogués- usar-se 
sense que hom tingués la vida a l'encant." 

El nostTe subscriptor que expressa el parer de molts- a~ricultors, té 
1·aó. L'arseniat és un verí potentissim que ha d'ésser usat amb les ma
jors precaucions. Els~ pag-esos, quan co:qtencen a usar-lo , el temen i 
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se'l miren amb pTofunda desconfiança com si la sola proximitat fos ja 
perillosa, però després s'hi acos~umen i el manipulen sense precaucions; 
s'hi fa~·mari,tzen i perden la por. Fan co;n 'els _soldats no foguejats que 
al pri:~lCip~· tremolen sols de pensar en les bales i que després ata.qwm a la 
baioneta en mig'd'un huracà de foc. 

si l'arseniat :pogués ésser substituït s'hauria de ~ubsti+.uir, però, per 
desgràcia, en l'actu~litat això no és 1possible sinó en alguns casos -espe
cials. Aquest· fet, unit a llÚr ràpida, completa i generar eficàcia_ fa que 
el -seu es vagi estenent cada- dia per t0ta .mena de ·plantes. Abando
nar-los significaria sovint haver ·de recórrer a productes -també veri
nosos encara que de menys força però també de menor poder insecticida. 
Això explica per què .a quasi tots ·els països ·els derivats de l'arsènic 

I 

constitueixen els insecticides més _estesos. 
Havent d'usar neoessàrianl.eñt .el~ arseniats, cal"recomanu.r cnnstant

ment als agricultors la major cura. A1 mateix temps que es recoma
nen, ~1 recordar lluTs propietat:; verinoses·. 

Ara com ara, és aquest l'únic camí que ~ns queda. 

AUGUST MATONS 

Tres experiéncies 
d'éngreixament de pürcs . 

II · 

I 

Alimentació amb pi nyolada- sense pinyol 

A Ibars d'Urgell hi ha un ·moliner, En Masó, que després d'haver se-
- p.arab ,el pinyol de la pinyolada_, m.òl la polpa i l-a pell 1 v-en .aquest 
producte al preu de cost, quedant-se pel sep treball . el pinyoL 

Es amb aquésta pinyolad.a sense pinyol que c-omençà l 'experiència 
amb un altre lot de porcells, CQmprats a Vich èl mateix dia que els del lot 
anterior. 

Amb aquesta experiència· es pretenia sa-ber .dues coses principalment: 
I . • 

ta quantitat que els porcells, racionats al màxim, n :admet.rien i les difP--
rències que en resultarien ~omparant aquest lot amb el que havia de 
consumir pinyolada sulfurada. 

Com és sabut, de pinyolacta nova fin? cap al desembre no n'hi ha de 
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disponible; així és que fins el 31 de gener els porcells hagueren de con
sumir pinyolada vella. 

Es· comença per raclonar els porcs donant-los l'aliment nou molt poc 
a poc fiiliS el 23 de novembre , que es preté que mengi el terç de pinyolada 
del 'total de la ració. De manera. que la ra-ció es prenia d'una barreja 
de 

5 quilos de faves 
1 quilo de moresc 
3 quilos de pinyolada 

El dia 8 de desembre els porcells, malgrat hav-er-los-hi donat poc 
menjar, i veient que J,a pi~yolada els di.sgustav:a, en compte d'un ~erç s'hi 
posa sÒl ament el quart, quedant la barreja en la següent forrp.a : 

· 5,5 de f~ves 
3,5 de moresc 

. -
3 de pinyolada 

La proporció del quart de pinyolada es veu que agrada als porcells, 
_ puix del 2 pe1: 100 de matèria seca que consumien aniben a l'enorm-t> 

quantitat del 6. 

Pero la pinyolada vella s'acaba i la nova no acaba u-Lai d'arribar. 
Llavors, se'ns presenta. un problema. $i continuem alime1üant els por
cells al ~àxim, com que el moresc i les faves són aliments 'més gustos.os 
que la pinyolada, en quan vingui la nova, els pòrcells havent passat 

. uns dies menjant només que moresc i faves, no voldran piny.olad.a. 
És resolt donar una ració pobra de moresc i Iav~s, per mantenir be11 

~u l'apetit. El resultat és la p'èrdua en una d-ese~¡ de -tres quilos de 
}Jes viu. 

El 31 de gener, havent arribat la pinyolada, l'anàJisi de la qual és, se
gons ei Laboratori dels Serveis Tècnics, 

Humitat a 1100 .. . 
Cendres .. . 
Proteïna .. . 

-Grassa .. . 

Cellulosa 
Taní 

Altres extractius no nitrp¡fenats. 

7'80 per cent 

3'90 " 
7'88 

- 15'28 

33'70 
·o·a 

31'30 

100'00 

_)) 

11 

11 

)) 

)) 
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e racionen els po_rcells fent entrar a la ració la quarta parl dé pinyo

lada. 
Fins el 20 de gener els porcells estigueren racionats en relació p.utri

·tiva de 1: 4; fins el 20 de febrer, de 1: 5: del 20. de febrer a 20 d'abril, de 

1:6, i d'aquí al final de l'engreixanient de. 1:8. · 

El me de febrer es racionen t.irant a·una harreja de 

3'25 de faves 

- 4'75 de moresc 

4'00 de pinyolada 

Del 10 d abril amul}t, la pinyolada que va acabant-se se n 'hi barreja 

d 'altra, però ,passada pel sulfUl', de manera que al cap de deu dies els 

1Jorcells deixen de mer;j ar pinyqlada sortida de la premsa, consumint-ne 

únicament d'esgotada pel sulfur. 
La relació nutritiva que ha d'ésser de 1:8, comporta la barreja se

güent: 

Faves, 0'750 quilo. 

Moresc, 7'250 quilos 

Pinyolada, 4 quilo . 

Els porcs accepten des d'ara endavant la tercera part de pinyela.da, 

tal com era el nostre propòsit. 
El 26 de ma:ig es comença a rebaixar la proporció de ptnyolada, per 

tal de suprimir-la en absolut i mantenir els porc durant una quinzena 

·olament amb blatdemoro i faves, donant per acabada l 'experiència fll 

20 de juny, data en l.a qual eren venuts els pocs, però que a conseqüèn
cia de la vaga de transports no pogueren ésser sacrificats fins el 6 de 

juliol, mantenint-los aquests últims etze dies amb moresc i fav.es, a vo

luntat i en la susdita relació nutritiva de 1 : 8. 

L'alumne, senyor Batlle, fou l'encarregat d' aquesta experiència. La 

marxa i els resultat de la mateixa poden veure's demostrats en el. qua

dro següent: 

l fJ. GRO l Y S IN E, anticriptogàmic, bactericida general. l Específic en les malalties de la patata, cep, pomera, etcètera 

, 
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Matèria seca Augment Tant per Quilos de Cost a• un I Pes inicial 
consun'lida 44'5 quilos de pes cent d 'aug- matèria seca quilo de pes Data 

per fer un Qui los Pes total • quilos ment quilo de pes viu - qu il os viu Pessetes . 
23-30 noveni bre 6'873. 46 I ' 5 3 '4 -4' 582' 2'35 r-11 d~sembre. 22 ' f34 -" 7 15 '6 3'16! I '34 - 3~ 
I 2-20 • 24'!52 58 5 9'4 4'832 2' I! 
2I-29 » 24'257 64'5 6'5 I r'6 3'730 I '68 30-10 gener ' 44'978 76 '5 12 I8'6 3'740 I'63 
I I-20 > I9'I64 73'5 - '3 , - - -
21-30 • r8'454 8J '5 8 ro '8 - 2'306 I '20 
31-ro febrer 39 ' 123 - - -

94'5 I• 13 16 ' 5 2'897 1 'o6 ll-20 :0 47'250 rro'S r6 r6 '9 - 2' 953 l '07 21-28 . - 39'771 117 6·s 5'4 6' 118 2'16' ¡ -
I-Jo març 52"ò5o 134 I7 14'5 3'097 1' ro 

I l-20 » - 60'300 I 52 Ill 1:!'4 3'350 1'24 
21-31 • •. 75'240 173'5 21 '5 14 ~ I 3'499 I '23 -I-ro abril - . - . 78'075 I9I'!i r8 10 '3 -4 '331 1 '44 

. 
I I-20 » 86'094 214'5 ~3 I2 3'743 l '30 
21-30 » .... : gr·f62 229'5 14'5 6'7 6' 287 I '85 -

I·-ro maig 97'325 2J7 "5 28'5 I2 '4 3'4I4 I 'oS 
I 1-20 • I 13'000 282 24'5 9'4 4'6I2 I '30 
2 I-30 • » ' 102 '930 307 ' I ' .25 8'8 4'1 I7 . 1'43 
31-10 juny 

:-.:1 
107'450 339'5 32'5. 10' 5 3'306 1'3I 
89 '944 351 '5 

j 3'5 7'49S I 3'35 
-11-20 • ! 2 - - ~ ~PJ.,..:r, «.i · 1240'326 

/ 

d o' • J\. I I ' .. 
e 

Malgrat l-es irregularitats dè l'engreixament arri·bant fins en una de
sena a · perdre 3-quilos de pes viu, aquesta experiència mostra com la 
pinyolada constitueix un bon residu alimentici i que pot ésser donat, for
mant la t•ércera part de la ració. 

Si al començament de l' eng-reix, els porcelLs en lloc de raciona-r-los al 
mà.xim se 'ls deixés amp un poc de gana, ben aviat acceptarien la ter
cera part de pinyolada que, com s'ha vist, _un cop els porcs hi estan acos
tumats, accepten aquesta proporci'ó sense dificultats. 

Els · comptes d'aquesta experiència són: 

Compra de tres porcells .a: 57'5(} pessetes un 
Tr.ansport de Vich a l ' ~scola. 

Impostos municipals 
Vacuna contra el mal roig 
Farina d'ossos i sal. 
Verdura, a 0'6 pessetes per lot i elia .. . 

SegtLei,x ... 

... 

172'50 
16'70 
2'03 
\ 

5'00 
1'00 

13'44 

210'67 
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Suma ante1·ior ... 

Mosso a raó de 0'05 pessetes per porc.. . .. . 
Mòlta de 1.204'07 quilos a 2'50 pessetes ... 
Favons, 308'73 quilos a 55 pesqetes 100 quilos 
Moresc, 895'34 quilos a 35 pessetes 100 quilos ... . 
Pinyolada, 218 quilos, a 8 pessetes els 100 ·quilos 
Pinyolada sulfurada a 146'750 quilos a 3 pessetes 

.289 quilos de porc a 3'53 el quilo ... 

Diferencià, pessetes 
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210'67 

33'60 
30'10 

169'80 

313'36. 
17'44 
4'40 

779'37 

1020'17 

240'80 

-El capital esmerçat• ha ,produït, d<Jncs·, ,un interès de 53 per cent anyal. 
L'interès hauria estat més gros, si els porcs s'haguessin pogut sacri

ílcar ~l 20 d~ juny. 
Els pqrcs el dia abans de menar-los a l'escorxador pesaven 394 qui

l os. Dos porcs donaren un rendiment de 72 per cent; l'altre, de 75. 

M. ROSSELL I VILÀ 
Professor de Zootècnia 

a l'E•cola Superior d'Agricultura 

E ls bidons de ferro -per olis 
p oc a poc va d-esapareixent en el tràfec de l'oli l'estiva de fusta, 

es substituïda per la de ferro, que la supera en tot i per tot. 
Amb l'ús de l'estiv.a de ferro, anomenada bidons o ban·iques, s'eviten 

.quasi p-er complet les pèrdues que per vici propi té la fusta i les proce
·dents de rob-atoris. Amb l'envàs de fusta, n'hi ha prou per treure l'oli 
:amb un espic·he, q'ue consisteix en fer un forat amb una barrina. Si 
el lladregot té t!emps i vol fer la feina ben feta el tapa després amb un 
tap de_ fusta, cosa que amb els bidons és impossible. Demés, el vessa- • 
ment quan es . transpoi·ta per ferrocarril, amb el bidó va tot a compte 
de la Companyia, mentre que amb els bocois o barrils en abonar una 
falta de pes desc·o.mpten el tres per cent• com a vessament natm:.al; 
quan el transport és maritim, La Companyia. asseguradora fa prime 
més aven.tatjoses als bidons que als bocois. 

Demés d 'aquest aventatges, el bidó en té un altra que és decisiu: 
la que amb el seu ús s'elimina -per complet el boher que a cada viatge 
.que fan els bocois té d'intervenir per a repicar-los. 
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Hi ha qui aferma que el bidÓ és perjudicial per l'oli; això és com"
pletament fals; -:un bidó ben acondicionat amb una .esterilització interna. 
ben feta i un bon acondicionament exterior, conserva l 'oli en tantes o• 
més bones condicions qu~ cap altra classe d'.estiv.a. 

Altres es queixen dels hidons perquè els hi han alterat la qualitat. 
d'un oli ; és possible, i ho he vist bastantes vegades., però .això obeeix 
sempr.e .a la 'Poca neted8Jt d,el bidó. Un bidó de ferro si està ben net no• 
pot mai encomanar gust .a l'oli ; ar.a, si posem oli bo en un bidó en el 
qual hi h agi estat oli dolent, i no. el netegem, és segur que es farà malbé._ 
També s'alterarà si ·el bidó està oxidat o en: ell hi .h.aR estat matèries. 
estranyes. 

Abans d'adquirir un 'bidó ens hem de convèncer que aquest està en· 
bones condicàoris, tant interior com exteriors, prbcurànt demés que sigu:il 
.el més resistent, pel treball que volem que fa¡::i. 

·-·==1~- IZZZ!tll 
2 

n. 
-. :; '. 

Els bidons són fets de planxa de ferro, de la que elf termes met!al:lúr
gics en diuen ccp!,anx.a negra»; ha d' ésser planxa recuita, és dir dolça; 
una planxa .agra dóna mal resultat, car .amb el temps es talla, f.ent ell 
bidó inservible. 

La planxa dita . cc~alv.anitzada» no serv.eix pels bidons destinats a . 
contenir oli, perquè amb el temps ehs fa canviar d.e color, tornant-los. 
d'una <;olor verda tant m~s inten~a com més se prolonga el contacte amb· 
l;a planxa . 

Els bidons estanyats interiorment, semhla a 'Primera v'.sta que ,. hagin 
d'anar molt bé per l'oli, però l'experiència ha fet que se'ls hi trobessin 
b8Jsi:Jants defectes; un d'ells, és q:u.e en estanyar un bidó per .a que l'es .. 
tany ,s'agafi a la planxa de ferro t:enen d'.amal~amar algun altre me-
tall, com plom o coure, i aquesta lliga .ataca l'oli fent-li .agaf.¡;¡.r mar 
gust i un color sembrant al que li dóna la planxa galvanitzada; L'altre 
defecte és que si un. bidó estany.i:Lt es Jé de reparar, com que l'arreglo
s 'ha de fer al foc o a 1a soldadura autògena, cau la capa d'.esi:Jany .de 
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la pa;rt que . es repara, resultant que queda un bidó que ja no és estanyat 
del tot . 

EJJ punt més dèbil d'Ún bidó és la te>Sta, que és ¡a part que a junta la 
plan.xa dels ·costats .amb ·la <iels fons; cada constructor t é la seva manera 
de construir-la. 

Els alemanys, que .són els que avui construe.üi:en més bé aquesta classe 
d'envasos, tenen .dos sistemes d.e fer la te~;Aa; una ·pels bidoillS senzills ' o 
petits. i una altra pels for~s o grossos . . En el dibuix núm. 1 donem idea 
de com està f.eta una testa, d'un 'bidó senzill: s 'u.n;eixen les dues p~es 

que formen el bidó · per un ferro angle . que està posat en calent i després 
soldat autògenament~ El dibuix núm. 2 ens dóna idea de com està feta 
la testa .del¡¡, bidons f.orts; és igual que la dels petits, només que l'arc 

'\ 

- ' 

'!'\, 

'de ferro angle és &ubl?tituït per dos cercles de f.erro mig-acanyat; un po
sat per La part .de dins i, f'altre pe;r la de for_a , soldats per sobre amb una 
f.o.rta soldadura autògena. 

El dibuix núm. 3 representa una testa istil anglès, per a bidons pe
tits; com es veu, el fons fa de- grapa que sosté la pLan.x;a i-ateral; aque1sta 
unió és f.eta en calent i amb màquina i és tan perfecta! que no va solda;d.a. 

El núm. 4, representa la t<es·ta d~'ls bidons cataLans, que és i~l que 
l'a.lemsmya, forta,, amb un cèrcol de m1enys. 

Totes aquestes menes de testes són bones e:¡;wara que tant en bidons 
petit'S com en gro.ssos, aconsellem la que reproduïm aJ. núm. 2; és la 
més forta i pd va que eliS. vessaments siguin, tan freqüents perquè ·el bidó 
té molta ~és resistència als cops que els dels altres tipus. 

Anem ara a una alt-ra part d.el bidó, els cèrcols; -els bidons de ferro, 
per facilitar el seu trasllat d'u'n lloc a un altre, porten dos cèrcols. Aquests 
cércols t enen la missió d~ reduir a La proporció més petita la superfície 

ZOO L YS IN E, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri
nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, ~òlera de l'aviram, etc. 

I, 

I 

I I 
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.(le frec del bidó, car si un bidó no en portés, p-er a fer-lo rodar es tindria 
que fer un gr:an .esforç i seria quasi impossible fer-jlo revirar, mentre 
que amb -els cèrcols, tant una cosa com l'altra ès fa amb molta 'facilitat 
j pqc esforç. 

Els cèrcols han d'ésser un xic gruixuts; la mida: liSUal és de tres a qua
tre cent.fmetres d'ample; en quant a l'a.fçada , s'·l_!a d'exigir que siguin 
al menys d'èm centímetre més del tap, per a evitar que, en rodolar el 
b idó, aquest toqui a terra; la collocació ha d'ésser el més junta possible, 
puix com més :unts m és fàcil és de revirar el bidó; cal tenir en eompte 
que t·ampoc siguin junt s d'una manera extremada , puix aleshores L'equi
libri del b~dó no s,•r ia perfecte, greu inconvenient_per a fer-lo rodolar bé. 

Finalmúnt ens oc:1par-em del tap; aquest ha d' ~sser d' acer o de ferro 
colat, d 'un diàmetre entre els sis o vuit centfmetFes, a mb una rosca ben 

_ forta i de fil gros que no es fa malbé tan .avi.at com les rosques fines. 
Hi ha bidons que tenen dos taps, un a la panxa i un alt:re al fons . • 

Aquest no és del tot pràctic, 1;_.:. serveix de molt per a facilitar la seva 
descàrrega; actualment hi han fàbriques que construe-ixen bidons amb 
dos taps a la panxa, un oposat a l'altre ; és un ststema m és aconsellable . \ 

que l'ant~erior, perquè facilita molt m és les múltiples oper àcions a què 
s e somet un pidó, en omplir-lo, buidar-lo i netejar-lo. 

Les , caracteristiques interiors d,'un bidó són- ben poques, però són 
més important's perquè d'elles depèn el seu bon resultat. Cal ,snlam,ent 

' o mirar que La p'Lanxa interior sig:ui -ben llisa i neta ; un bidó rovellat o 
picat, n0 es pot mai admetre com a nou, car el rovell o el començ'ament 
de rovell és perjudicial per la bona cònservació de l'oli.. Es pér això 
que en compr~r un bidó !S'ha de mirar amb ajud'a d'una petita bombeta 

"' '-elèctrica el seu lnterio<r i exigir que la seva planxa sigul ben neta. _ ·' 
Una de les coses _que també cal tepir en: compte és el gruix d-e la pl·an-

xa; com que el 15idó està soldat, és difícil poder:J1o comprovar, però amb 
a juda ael següent ·qúadre podem bén bé tantejar. 

-

I ~ 

1-
- Gruix ·! Tara 

Alçada i diàmetre aproximada 
en quilos BIDONS en m/m de la p'lanxa 

-en m/m Negre 
' 'o ~ 

' 
De 50 litres 545 x 356 ¡ 1.00 8.-' -• 100 • 720 x 430 1.50 21.-
• 200 • -· 870 ><. 570 1.50 42.-
• 300 )) 1000 x 625 1.50 55.-
• 500 ¡, 11'00 x 760 2.10 ' 95.-
• 60Ó )) 1(100 X 870 2.'40 125.-
)) 'iiOO )) 1100 x 920 2.70 145.-. 

o o 
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I finalment, eaJ mirar que les sev.es dimensions, en especial Ja llar
gada, no siguin exagerades cÓm passa~ alguns bidons, sobretot amb 
els alemanys, que no es poden caFregar als carros de pagès. La llargada 
dels bidons no ha d.e passar de 110 a 112 centímetres. 

També tin~rem. en compte ·que en e~ tap hi porti els forats i en el 
bidó l'ansa per a. pod.er-ios precintar una vegada ple.ns. 

LISIN! ANDREU 

Per a conèixer l'edat dels arbres 
'I . e ONEIXEM l 'edat dels bous per les dents O per les banyes, coneixem 

l'edat del cavall per les dents o per les arrugues de sobre 1'ull 
l'edat dels arbres com es coneix? 

Quasi bé tothom sap que l'edat dels arbres es coneix contant el nombre 
de cercles concèntrics que es veuen en un arbre tallat per· la soca,o canó. 
- En primer lloc aquestes circumferències concèntriques sols s'observen · 

en els ar?res dic'otiledonis i no en els monocotiledonis. Les veure,rn en 
una soca t¡l.llada de pomera però mai en una soca tallada d'una palmera. . . 
En_a.questa, en lloc de capes concèntriques veurem una mena de teixit 
uniforme amb. tot de pics. . . 

Les soques d~ls arbres dicotiledonis (tots aquells la llavor o grana dels 
quals té dos cotiledons, observ·em l'ametlla per exemple) ' creixen en 
gruix per La formació de capes anuals, essent 1es més antigues al cen

. tre de l'arbre i les més j ove~ cap a fora.-· 
' ' Així, doncs, cada' any en el període d'activitat de l' arbre, de la prima-

vera a la tardor, es forma •una capa, que es· situa sobre la que s'havia 
format en el periode d'activitat de l'any _anterior. 

Diem en ,el període de la primavera a la tardor, però en tot aquest _. 
espai de· temps no es forma un cercle ig1fP,l èn consis1ència, sinó que el 
que es forma a 1à prima~erà. és ben diferent del que es forma a la tardor. 

El format a la primavera és d'un color més clar, i el teixit és més 
flonjo i tendre, i el format a la tardor és mé~ dur i de color més obscm. 
(Roure, Sapi). 

Altres vegades les fustes formades a la prïmavera i la tardor s'assem
blen més, però _en la part més exterior d'aquesta última fa un filet més 
obscm que permet distingir les formacions anuals, amb una mica ·més 
de dificultat, però. (Faig, Bedoll, fruiters.) 

La major part dels arbre,s · de les essènci~s fulloses i tots els de les 

\I 
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reïnoses, tenen la densitat de la zona de primavera difer-ent de la zona
de tardor. 

Aqueix rastre que deixa el perióde d'activitat anual, augmentant el, 
gruix de l'arbre, és una m-ena ,d'historiaJ, de la s.eva vida, ja que a un .any 
que dongui creixement ràpid a l'arbr-e, correspon una_ oap.a més espessa 
al tronc, fitant, per dir-ho així, els anys de vaques magres i els de vaques 
grasses. 

Si un arbre és tan::t, és fàcil, doncs, sapiguer-li els anys que ha vis
cut, comptant: .el nombre d'anells .anuals, comptant *quants períodes d'ac
tivitat ha passat, tot i formant; les dues capes corresponents de prima+era 
i tardor . . ' 

En el cas qúe sigui unat mena d'arbre, que creixi poc a poc i faci per 
tant aquestes zones molt acóstades, t:enint en' compte que, a la fusta 
verda, la zona que s'ha format a la . primavera és més porosa i conté una 
major quantitat d'aigua que la que s'ha format a la tardor, l'alcohol co
lorat és absorbit m,és en la zona de primavera, i li dóna una coloració 
que fa visible les linies de sep:aració. L'anilina dissolta a l'alcohol rec
tificat és el colorant més cópoQ.-e i més senzill, que fa que es vegin les més 
petites diferències entre les zones formades -en les d:ues éstacions. E.n
l0ar.a es veuen millor aml:J un vidre d'augm,ent. 

_ En .el cas que les capes fossin massa pròxiines, encar es pod·ria fer 
<eÍ tall a l'esviaiJ( o siga ·obliquam!lnt¡ a l'eix de 'la pLanta, permetent veu
re-les així, bon tros més separades. 

Comptats els .anells es saben eis anys, però en el centre de l'arbre on es 
registra la infància ·de l'arbre, hi ha un xic de dubte. :És convenient afe
:gi'r anelles comptades fr.ancamel?-t, de t·res a vuit anys, segons els ar
·bres, q:ue són els que ha necessitat el plançonet per a fer a l'alçada on 
.és tallat. 

En un arbre tallat és fàcil. Però en un arbre viu, en un arbre dret, 
l, rcom es compten els anys? . 

Pressler ·proposa un· instrument que s'introdueix a La soca de -l'arbre 
<en ·sentit radial i , que treu un cilindret de fusta, d'una llar:gad.a _v¡:uia
ble .de deu a quinze centímetres i comptant en .aquesta mo'stra el nOJ;nl¡re 
.d'anells que aquí vénen representats pe'r una sèrie de. discs formant un 
·cilindre. Aquest aparell s'introdueix fins al centre, però si l 'arbre té un 
rdiàmetre sUJperior al doble de deu a quinze centímetres, el que manca per 
~rribar al centre ha de fer-se per. 1:!-.Pfoximació. 

En certs .arbres es poden comptar els anys pel nombre de pisos D. bran
ques formant verticil. En les coniferes cada pis vol dir un any. 

L'araucària és la planta on els pisos es veuen més separats ·· un de · 
I 

l'altre . 

.Si la plantà és jove, . es compten elis .anys moU fàcilment , però quan co-

• I· 

.• 

., 
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:m€nça a tenir certa edat, és probable de perdre'·s, perquè pisos mal con
!ormats poden fer descomptar. 

E~ poden també saber eJs anys comptant els ·anells formats en una 
branca inferior que es pugui tallar . Aquest nombre en~ dóna l' edat del 
tros de pLanta sitruada sobre el _punt d' inserc~ó d'aquesta br.anca. En 
.aquesta s 'hi haurà d'afegir l'edat fins al peu, . per tenir l'edat~ total. 

Aquests són els procediments per .a conèixer l' edat dels arbres; ;;i 

'fossin per a conèixer l 'edat de les dames, no els hauria explicat... 

Per qu~ 
incúbació 

VICENS NUBLOLA 
ProfessaT de Arboricu ltura general 

, a l'Escola Superior d'~gricul tura 

és n _egat'iva la 
d'ous - de polla? 

ps cosa sabuda que cal passar l'aprenentatge abans de posar en pro
L ducció una -indústr~a, les ramaderes assenyaladament. 

La producció de pollets ha estat .russajada moltes veg.adés amb la cu.:a 
-de tenir una bona estufa polladora de grossa capacitat i acondicionada 
.a:mb un higròmetre per .assegurar una humitat constant i amb ,un per
fecte termo-regulador per garantir la uniformitat dels graus d'escalfor 
necessaris en tota la durada d'e la gestació. Però no es para compte en 
la provinença dels ous fecundats escollits. 

Per això sovint els resultats són poc encoratjadors pels. industrials 
nOV!JllS quan ar_rengleren en els prestatges de l'estufa-polladora algunes 
·dotzenes d'ous dels quals molts són de polla i fins després del fracàs 
no arriben a adonar-se com aquells ous treuen p_ollets esquifits que 
1noltes vegades -ni força tenen per a lliurar-se a la vida trencant la 
closca protectora. 

Els avicultors experimentats no cauen en aquesta falla però ho fan 
·d'esma ~ense poder carpir la raó perquè un ou fecundat del cert, pugui 
restar sense vitalitat i heu's aquf com una nota publicada per la F.acul-

.. r 
tat de Ciències de Nancy ens explica el fenomen per la raó senzillíssima 
que només les gallines de dos anys d'edat per amunt ponen ous .aínb ma- -

1 
ZOO LYS IN E, poderós desinfectant i agent terapèuti c d'ús en Veteri

:!_,..._n_à_ri_a_. E_s~p_e_c_íf_i c_co_n;_t_ra_Ja_o_Jo_s_s_o_p_e_d.,..a,_m_àl_r_o_ig_,_c_ò_Je_r_a_d_e_J_' a_v
7

i r_a_m~'-e_fc_.---..: 
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t:erials de 'reserva súficienils per a una vitalitat complerta -de .l'embrió. 
Cal fixar-se amb l'experïment realitzat per R. Lienhart, dels quals. 

resultats er: surten unes afirmacions ben interessants puix comença per 
es-g¡.entar com s'equivoquen els avicultors en assegurar que les gallines. 
en la segona i tercera anyada del pondre produixen una més grossa 
quantitat d'ous. En un escamot de deu ,caps- (les observacions fetes. 
ho han estat amh aviram -de races pures, Bresse negres-, Leghorn, Minor
ques, Hóndan, Faveroll~s) tingudes en ga~iners on les condicions d 'hi
giene i d'alimentació foren constants, produiran (raça Bresse negra) en 
la primera anyada 1,150 .aus, la segona 800, la tercera 570, per dev.allar 
la quarta anyada a 265 i a 83 ous el sisé any. Hi hagué, doncs, una. 
pèrdua d'un terç de la primera a la segona anyada i un altre terç· 
d'aquesta a la tercera i el d·escens fou considerable en les següents fins 
a la sisena, d'una producció molt migrad.a. 

A la vegada, hi ha una proporció constant entre el número i el pes. 
dels OUJS; en efBcte, el pes dels 1,150 ous de l.a primera an¡yada fou de 
51,750 grams amb un promig de 45 g~ams per ou, mep.tre els 800 Óus de la. 
segona anyada pesaren 47,200 grams o s~gui un promig . de ' 59' 
gr ams per ou; des de la tercera anyada s'obtingueren sempre ous d'un 
pes de 60 grams, malgrat la vellesa de la g~llina poñedora. 

Cal advertir que les gallines de l'experiència foren alimentades sempre· 
amb racions d'una valor nutritiva constant, perquè . ,si l.a matilixa 
gallina àl segon any de la posta és sotmesa a una sobre alimentació,, 

\ 

llavors augmenta la producció i la diferència de la primera a la segona 
anyada sols, és d'una cinquena part i no d':Un terç com s'ha dit abans;, 
però la proporció de pes entre les dues èpoques és sempre igual. 

L'aviram de la pagesia no pot pendre's com a tipus per la irregula
ritat de la seva alimentació. 

El fet cabdal en el qual hem de fixa-:r-nòs és el que la gallina resta'' 
sota el domini de~ règim aJimentici en quant a la producció d'Òus. 
i llavors la relació del número i del pes dels ·ous és lògica; les gallines 
joves per una activitat sexual més grossa, en la posta utilitzen els ma
terials de reserva i com que el. número _d'ous és més gros, aquest,s han 
d'.ésser més petits i :r;nés lleugers, mentre· la gaUina de dos .anys, més 
voluminosa i més desenrotllada en el límit de capacitat dels seus orgues, 
t é de pond~e ous més grossos i més pesa~s, malgrat que els materials 
de reserva siguin iguals al de la gallina novella. 

D'aquests fets judicis surten, -naturalment, les deduccions següents: 
Les g:ranges avícoles per a la producció d'ou& pel consum trobaran un 
major benefici en tenir gallines de dos anys com a màximum puix 
a igual .al~mentació c·orrespondrà major número d'ous. 

/I 
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Les gallines d·e dos .anys es deuen posar .a un règim d'acurada 
sob;realimentadó si han de produir 'més ous, per a que tinguin alhora 

l 
disponibles també més quantitat de materials de reserva. 

No s'han de posar ma.i 'a l' estufa-poll.adora ous de la primei~a posta, 
sinó de gallina de dos anys per amunt, perquè solament en aquesta edat 
l'embrió disposa de prous materials per a gaudir d'una perfecta vitalitat. 

Per a la selecció de sexes deu operar-se sempre. amb ous provinents de 
gallines dé la ·mateixa ~dat i de la mateixa raça, tenint en compte que 
el pes mig de llou d'aqúelles gallines oscilla segons l'edat de la g8Jlina 
en el moment de la posta. 

C. R. ' DANÉS I CASABOSCH 
Tècnic Clínic del Laboratori de Patologia Animal 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
¡ 

La cuscuta 
Es sabut que la cuscuta és el principa.1 ilagell .dels alfalsars, - sobt.e 

tot en les terres poc compactes. • 
La cuscuta neix de llavor. Aquesta _que · és moltl petita i amb p-ela 

molt resistent, manté dura.nt molt de temps la seva facultat gerll:\Ïna
tiva fins sotmesa a l'acció d'a.gen~s que normalment .destrueixen el poder 
germinatiu d'•altres ll.avors; ,aixi per exemple, pot passar .a través del 
tub digerent de1s animals sense sufrir cap perjudici; barrejada amb els I . - . . . 
fems suporta a voltes sense dany 1a fe'rm.entació que és determina en 

\ els femers. 

La llavor de cuscuta en germinar en el terreny_ ci: un alfa.lsar, 
desenrotlla una arreleta que més tard es proveeix · d'unes ·excrecències 
o petites ramificacions que obren com a pè1s · absorvents, i d'una tiget.a 
en forma de filament que surt de 1a , terra. . ' Quan la tigeta arriba .al contactB de la tij~ , de l' aMals, s'hi adhereix 
i continua desento.tllant-se, produint· al llarg de la seva supe~ície 
d'.adl1esió, uns orgues especials- _anomenats a.us~oris, que són com· a 
petites copetes proveïdes al centre d'una papilla. Aquestes copetes ac_ 
tuen com una ventósa, 1a papilla penetra .en l'interior deJs t·eixits de 

_ l' allfals atravessant l'escorça i xuc;La els sucs circulants. Si la p1anteta 
de cuscuta no troba aviat .la planta que ha de parasitar (alfals, trefle, 
etcètera) com que no poff nodrir-se directament, es mor. 

En quant la cuscuta esdevé paràsita, això és, es nut.reix de la saba de 
l'alfals', perd ~ :a seva comunicac~ó directa amb el terreny, car 'l'arrelet.a 
s'atrofia; ·és .aleshores una planta exclusivament aèria que resta engan: 
x.ada com una sangonera a la farratgera. 

'. 

I I 
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El ffiament primitiu es ramifica .abundBftment i r àpida, i dóna 
<Jrigen a .altres els quals també eilJ produeixen de nous que s'estenen a 
J es plantes . pròximes fixant-s'hi mitjançant els .. austoris. D'.aquesta ma-

Cuscuta florida , damunt 
d'una ti ja d'a lfals 

Fragment de fila
ment de cuscuta 
amb un ramell de 
fl ors a l'extremitat 
i els orgues xucla
dors a la base. 

nera_la infecció que v.a començar en un punt es v.a estenent¡ centrifuga_ 
m ·ent c0m una taca d'oli .. Així é.s com s'estén la cuscvta un cop ha entrat 
en l'alfalsar. 

E:l sistema vegetatiu · de la cuscuta resulta, doncs, compost per v.aris 

filaments més o menys ramificats i prov.eïts d'una mena d'escames que 

Llavors i plantetes 
1 
de cuscuta tot just nascudes 

(tamany natural) 

ocüpen ~l lloc de les fulles. Si l'.alfalsM' és molt env.aït o es deixa .aban
donat, no és diffcil de ve·ure er terreny· Jïter.fllment recobert¡ .per una 

' cwpà de filaments. 

Les tiges de cuscuta floreixen .a l'estiu i porten de t•ant ~n tant un 

ramell. de petitíssimes flors b1anqu.lnoses, cad.ascu,n.a .de les quM,s dóna 

origen .a una ca~suleta ·ovoid.al o, qu.rusi ,.esfèrica. 
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Però La propagació de la cuscuta pot tenir lloc també per trossos de fila
ments. Aquests, romputs per qualsevol . causa i dísseminats pel prat, 
serveixen magníficament per propagar la maLaltia, i es mantenen virus i 
actius durant varis dies. Reduïts en fragments i llençats pels camps, en 
poc !temps es reprodueixen, car cada tros s'adhereix a l'alfals, es fixa -a 

-eUa i comença a _ramificar-se. 
Per combatre la cuscuta poden empr.ar-se varis re~eis. 

En quant• als mitjans preventius, deu tenir-se present, en sembrar 
un alfalsar, l'empleu de llavor purfssima. La llavor de cuscuta és molt 
_retita, més o menys fosca, g~obosa, i amb s:uperfície finament rugosa. 

8 
I 

2. -Fragment de tija d'alfals amb filament de cuscuta i xuGiadors corresponents. 
3.- Fior de cuscuta. 4.-La mateixa !IÓr seccionada per mostrar la seva consti
tució interior. 5. - Pistil. 6. - Càpsula. 7. - Càpsula oberta. 8.- Llavor. 
9.-Liavor seccionada; 10.-Embrió. 

Sí el pagès h:i produït llavor d'alfals infestada per cuscuta, per sepa
:rar aquesta _es 7pot usar el següent procediment : es frega fortament la 
llavor infestada ent:e dues te~es per rompre les capsuletes de cuscuta, si 
n'hi han de senceres, i després es passa per un sedàJS amb malla de :mig 
millimetre de diàmetre. La llavor d'alfals queda damunt del sedàs men
tre que la cuscuta passa al dessota. 

En _el comerç es trobeDJ també màquines descuscutado?"es que treba
Uen molt bé. 

Una .altrà precaució de caràcter preventiu és la de no fer el prat 
d'alfals a un lloc en el qual poc abans n'hi hagi hagut un altre in
festat per cuscuta, i no adobar amb fems d'.animals alimentats amJ:í al
Jais cuscutat. 

~I AGROLYSINE - ZOOLYSINE - LYSINE 
Laborator i: IZAGUIRRE Germans i C. •- Diputació, 251- Barcelona 
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apagat, arruixen tota La porció dallada amb una so~ució ,de 

ferro al 10 per cent. 
t 

Recientment ha estat exp-erimentat un a ltre p_rocediment, que con-

sisteix en ar~ixar la porció ' atacada mnb una solució d''àcíd sulfúric

al 4-5 per cent. L'època millor pèr a fer el tractament és -a primers de 

. juny a l'obj ectte .d'impedir la formació de 'la llavor del paràsit, i la seva 

consegüent disseminació. L'aihfals pateix poc i es revifa t:reient nous. ~ 

brots .. 
E'em¡pl.ea un litre de soluci6 per metre quadrat. 

ANDREU ELIES .. 

Una malaltia nova dels tarongers çle Catalunya 

La pulvinària floccífera 

À 
L Congré~ qu~ al maig passat la F ederació Agrícola Catalana Ba- 

lear celebrà a SòUer, en desenrotll9-r el tema que ens fou enco:r:qa

nat, diguérem que les principals i més nombroses malalties dels taron

gers i altres citrus són produïdes peT cotxinilles. 
Definir què són cotxinilles, en poque¡:; paréJ.ú.les, és cosa difícil; donar

ne una impressió als llegidors ·d'AGRICULTURA és ja lll,és fàcil; ¡¡ón hemíp

ters cie dimorfisme sexual ben manifest, sobretot en éls adultes. ·Els 

mascl'es adultes (hi han espècies com la Sai.ssetia Olaea que no en tenen 

o són desconeguts), porten 'un sol parell d'ales i.J,'.atltre parell és substituït 

pel,s J:>alari.ci·s (alesfmolt petite,s) éóín en 1es mosques. . ' 

¡. 

' r 
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Les fem elles es reprodueixen sense el concurs ~dels mascles; per això 
se diu que les_ seves generacions són partogenèsiques. En fer la creixença 

retrograden; llurs poJes i antenes s'atrofien i queden fixades toda la vida 

_per les rames, fulles i fruits de les plantes que parasiten. Tots coneixem 

unes com tortuguetes fixades en les fulles i rames de l'oliver i taronger; 

:aquestes són cotxinilles adultes. 

Els mascles evolucionen tota la vida i a l'estat acabat els surten 

les ales; però,. com que no tenen orgu es bucals, llur exis~ència- en aquest 

estadi és curtíssim.a, 
I 

'Si amb vidr·e d 'a;ugment mirés-sim les ·potes de les cotxinilles, mascles <? 

'femelles, quan són jove , veuríem que a l'extremi~t tenen una sola ar

ticulació, i si comptéssim les articulacions de les a,ntenes (banyetes), no

taríem que mai passen d 'onze. 
' El mal. que causen als arbres les cotxinilles és degut a l'infinrt no~re 
de picades a les rames, ful1es i fruits que ocasionen l'extravasaci(l de 

·saba, i ·a les secrecions dolces que conjuntament amb la saba extravasada 

formen un brou on hi viu un fong conegut vulgarment per negre del ta-

Tonger. 
La PulvinàTia Floccífera¡ pertany a la subfamília Le,èanine. Fins al 

moment de la posta, la Pulvinària i la ::Jaissè-tia olaea, altra cotxinilla 

que viu també al t aronger, oliver i altres arbres, es semblE;n tant que és 

difícil de poder-le~ distingir. · Des d'aquest· moment hi ha mqlts caràcters 

difere?-cia1s, un dels més importants dels quals és que La Saissèti.a ~posa 

els ous davall del seu co , mentre que la Pulvinàrta els deposita en Uf! 

ovisac blanc, d'aspecte cotonós que es fabrica l'insecte amb pròpies se

crecions. 
Aqueix ovisac arranca de J,a porcw posterior ventral de l'in

secte, el qual dorsalment resta molt ,:.emps nu ; mideix uns vuit millíme

tres i és de forma hemicilíndrica. L'in!?ecte amb l'ovisac bla_!lquíssim, 

-és llavors molt visible i ens dóna la impressió que l'arbre està infectat. 

, Si la invasió és forta, els arbres queden c,oberts l'!n les fulles prin~ip al
rnent, i rametes d'aqueix tof albissim que talment sembla posat per l'ho

me per a embellir els taronger s. 

Des de mig maig fins a l'octubre, els arbres es veuen recoberts del tof 

blanc constituït peis nius de l~ Pulvinària. 
Fa dues generacions anyals, una en la qual .els fills surten pel juliol 

un altra que dóna insectes acabats, alguns per l'octubre i altres per 

l'abril. 
' Els insectes mascles acabats existeixen i porten ales; proporcionalment 

a les femelles, són molt escassos, estan proveïts d 'antenes de deu arti

cl-es i en res se semblen a les femelles. 
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Fa CJ1?.atre anys que aquesta Pulv:inària l'obs'ervem .pels tarongers de· 
Cambrils; va començar .amb focus esporàdics que han .e-sdevingut grans 
infeccions. Mantes v-egades v9lfem escriure les nostres observacions, 
mes ens trobàvem amb una greu dificultat, no podiem determinar l'es
pècie. 

Aqueix hivern, quan la Mancomunitat de Catalunya va invitar al savi 
Dir.ector del Laborato-r~ d!Entiomologia 4grària de Portici, el Professor 
Silvestrí, per a que professés un curs de lliçons a l'Escola Superior
d'Agricultura, vàt.em explicar-Li el cas, i abans d!J deixar Catalunya va 
tJindre l'atenció que li remerciem de venir a nostra casa per t~l de fer una. 
excur.sió en~omològica pels volts c1e Cambrüs. 

Vàrem v:isitar els tarongerS' infectats· de PuJ.vinària; llavors, pili ge
ner, e.staven les femelles fixades i sense l'ovisac, naturalment. ,Per l'èpo
ca en 1a qual trobàvem l'insecte, per no tindre temp~ dispo_nible abast, 
per a reconèixer-lo detalladament, Silve..stri vo formular una classificació. 
provisionaL de Pt~-lvinària floccífeTa Woes-VV)ood. Aquesta claJSsificació' 
ens la donà definitiva després d'liaver pogut estudiar femelles adultes que· 
li enviàrem a Portici. 

L'important del cas és que · aquesta infecció als tarongers és nova per 
la entomologia agrària. 

Fins avui .cap auto.r ha senyalat 1a Pulvi?íària flf!CCífeTa com 11:1. 

fitòfag del taronger. Se l'ha se:n,yaJ,at infectant ·camè'l~es, evónimus, pittos
porum, però mai als tarongers, Ara ,r-ebem no~~cies que · a França co-
mença a infecta-r també els . tarongers. 

Aquest cas nou ens recorda el de la Doríphom DecemUnea¡ta que de· 
les solanàcees selvàtiques ha passat a ésser fitòfag de les pa~¡¡.teres, essent. 
avui un terrible flagell en les terres d'Europa Central i Meridional. 

Llu:ita corutm la Pw,Lvinà?'ia.~La llu1ta natural es realitza per mitjà. de· 
l'Exochomus Cua;tripustulat'Ujs. Hem v:ist ia s'eva Larv;a devorant aiano
sament les poste·s de la c~txinilla. També hem trob~t un icneumònid. 
paràsit. 

Lluita quimli,ca.-Sense que haguéssim det:erminat l'espècie, hem lluitat 
amb èxit contra la Pulvinàrüi, pulVeritzant els arbrès amb la següent s<J
lució de 

Aigua 
Lis ol • • ~ I 

96'50 litres 
3'50 litres 

Barl'egi's· ben bé el lisol. a~ l'aigua i apliqui's amb pulveritzador ~ 
fsnt pulveritzacions mensuals .des de mB~ie- a octubre, combatrem aqueix 
nou flagell que amenaça als tarongers de Catalunya. 

JOAN AGUIL0 I GARSOT' 
' ' 1 

I 
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COMENTAR '! S 
El consum de begudes alcohòliques 

i 

Segons les dades de Mulval, varis anys abans de la guerra, el consum 
per any i individu de begudes ~lcohòliques en els diferents països, expres
sat en litres era el següent : · 

\ 

Argentina 2,90 51,00 11,60 . 65,50 
Alemanya 7,30 6,62 119,17 132,82 
Austria 4,40 5,85 ' 53,93 63;82' 
BMgica • • "li 4,81 4,63 216,78 226,22: 
Canadà • f 3,90 0,40 22,74 27,04 ... 
França 6,12 139,24 35,95 181,$1 
Anglaterra 4,54 1,45 133,70 139,69· 
Itàlia: .. 1,13 11'3,62 0,63 115,44 

Promitjos ... 4,31 . 40,66 74,31 108,98-

Les estadístiques it_alianes més -recents donen un consum anyal de 130 
litres de vi per habitant ; l'oficina central d 'estadística el redueix a 110, 
litres. 

A París, abans de la guerra, el consum era ·més elèvat que el proÍnig 
francès. Un parisién bevi?- 225 litres de vi a l'any. Ara, però ha dismi
nuït a 173. La ha.ixa és deguda, .sl¡lgons sembla, .a l'augment de preu de 
les begudes, a les lleis que redueixen el número de tavernes i sobretot a 
l 'èxode de la poblaéió obrera cap als suburbis. 

Un trust blade'r perillós 

[)lavant del~ anuncis que han vi:rígut fent-se de la formació d'un t-rust 
mundial de blat, que projecten - crear -els més 1'ort s acaparadors dels· 
E-stats Units, la premsa d,e tots els païso.s ha reaccionat, per tal de trac
tar d'impedir que els ianquis es facin amos de tot el blat del món i 
puguin fixar el preu al se:u gust. 

· La depreciació d'algunes monèdes com el marc, la corona i àdhuc la 
lira, ehs tia alentat de forma.r una gran sÓcietat amb ,1es principals em-
pr,eses farineres i els grans colliters de blat. - · 

Els ' suïssos i' e'ls. .argentins s'han adonat dels perills que això repre . 
.sentaria, i han promès sortir a 1'-encontre d_el• nou trust. · 

Les cooperatives sUÏ!Sses recomànen a tóts -els païso-s · am~naçats, qu-e 
estiguin previnguts a lluitar, convidant a,ls Sindicats a defensar-se i 
poder .a:ixi · imificar els ·esforços. 

Hi ha qUi ha proposat la idea de crear un Baínc Internadona.l Coope
ratiu, fi>Lial d'una federació dels magatzems cooperatius que existeixin 
a Europa. 

LYSINE (GREZA), gran desinfectant i desodor-itzant instantani. 
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Per San Miquel, el berenar sll'n puja al cel , 

Si es diu i é veritat que peT la Ma1·e de Déu d'agost a les set ja és 
fosc, amb un mes i mig que va des de la Mare de Déu fins a Sant 
l\Iiquel (29 de setembre) ¡quina manera d'e>:cursar-se el dia! 

Però la dita que encap~?ala aques,tes 1~atlles , perquè s'hauria fet? 
Se'n puja al cel, se 'n puja al cel! Els pagesos que dinen a mig dia, 
no s 'hi acontenten pas amb a~·ribar al vespre sense fer beguda o begudes, 
l àdhuc sense berenar. La boca s'enyora·ria, no fer una mossada i un 
t rago, semblaria impropi de les feines pageses. 

Serà una preeminència que s'assigna a Sant Miquel, el pesadoT de 
les ànim es? 

Aquesta festa de Sant Miquel tan mateix però és una fita en l'any 
p agès, així és que a les poblacions riberenques de l'horta del Segre, els 
arrendaments comencen eLdia 29 de setembre, i les teTres de vila d'al
guns pobles, es cedien en conreu gratuït al pagès que era més matiner 
el dia de Sant Miquel a llaurar-ne una faixa. Així es practicava a 
Linyola. 

Sant Miquel, Sant Miquel, això del berenar voleu dir que té res que 
veure amb la pagesia? -

Ja hi caic; deu referir-se a certs oficis que pleguen la feina en fer-se 
fosc i com la tarda és curta, so-pen d 'hora, i r eprenen el berenar a _darrers 
de F ebrer, també, -com diu l'adagi: P er Sant Macià, torna a bai:J:ar. 

El preu de les prunes a França 

o sabem si la notícia que llegim pot estar en directa relació amb el 
preu qull les prunes han tingut aquest any a l'Urgell, i amb les dificultats 
que per vendre-les han trobat els productors. 

Pot ser si, p'Òtser no, com deia la, Ventafocs. De totes maneres és 
molt probable que tot e~tigui lligat. 

En un article publicat per un diari francès,' entra altres coses que no 
fan el cas, llegilll- aquesta noticia <I}le pot interessar : "A Brive i a tota 
la Correza, les prunes, la collita de les quals ha estat aquest any excep
cionalment abundant, es venen a 50 cèntims el quilo. En alguns pobles 
el preu ha baixat a 30 i a 20 cèntimsn. 

Pensin els llegidors que per convertir aquestes quantitats en pessetes 
cal reduir-les a menys de la meitat; queda, doncs, que en alguns pobles 
les prunes s 'han venut a menys de 10 cèntims el quilo, a menys de 
pesseta l'arrova. . 

La collita excepcionalment abundant i general a les comarques es
-hangeres productores ba determinat, pel que ·sembla, la baixa dels 'preus. 

Això hauria d'ensenyar que a l'Urgell junt amb el conreu de la pru_ 
nera haurien de desenrotllar-se les indústries derivades de la pruna. 

Qualsevol producció agrària que :p.o tingui al costat una indústria 
capaç d'absorbir els sobrants, està subjecta a crisis fortes. i freqüents. 

Es essencial per la fructicultura, l'anar acompa:nyada per la indús
tria: conservera. 

t.es novetats vegetals 

Es possible que -els ll-egidors no hagin pensat mai en la situació d'in
ferioritat en la qual es vénen a trobar elis creadors de novetats vegetals. 

Un home a còpia de treball, arriba un dia a produir una nova varietat 

.,. ___ _ 
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dP. blat, de pomes, Cie patates, de bleda-raves, etc., dotada. de propieta~ s 
particula rs que la fan alt:ament apreciable; és, per exem.ple m és pro
tluctiv.a, o més r esistent a les malalties o pot conrear-sè en terres on les 
varietats de ~a mateixa expècie no creixen bé, etc. La llei, que protegeix 
als inventors, als creadors de novetats, que assegura 1a propieta.t' literà
ria· d'una obra, no defensa él productor de novetats vegetals. Tothom té 
dret_ de r.epro_duir la varietat creada i de vendre-la després. El veritable 
creador, troba de seguida mil competidors perquè no pot heure l'ex-
clusiva. , 

El êongrés internacional d'Agricultura ceJ,ebr.at al maig a P.aris, 
s'ha ocupat d'aquesta qüestió tan interessant des del punt de mira 
pràctic i jurídic. 

Entre les conclusions n 'ha a·provat dues encaminades a defensar el 
dret: def creadons de_ novetats vegetals. Là_ primera dema.:da que siguin 
considerades com .invents i protegides per les lleis de propietat industrial 
i int.el:lecj;ual. La segona, que els acords intern.aciÓnals _exist:èn ts per les 
patents ·d;invenció i marques industrials i de come:rç, s' éstenguin també 
a ·Les :p_ovet~ts veget als. . ~ 

La garantia de l' exclusivitat, empenyerà' _probablement els planteris
tes a la rec~trca de noves,varietat , ço que en d,efinitiva significa un bene-

- fici per l'ag~icultura. · 

La producció de prunes ·a Yugo-Eslà via . 
Es coneguda la importància dè la producció de prunes a Yugo-Eslàvia, 

però volem donar unes quantes xifres, publicades recentment, per demos
-trar als nostres fructicultors, als ·que s'ha,n-llençat decididament pel camí 
de les pLantacions i .als que titubege:Q. -encara, l ~s àmplies possibilit-ats que· 

,_ ofereix el mercat. Yug:o-Eslàvia és la pr;iméra productora de prunes. En 
1921 hi havien, segons les estadístiques, 60 milions de plantes en produ,c
ció que donaven 8 milions de quintan-s m ètrics de fruit, això és, 80 mit 
vagons. 

Les diferents r egions yu go-eslaves produeixeR E\n quintans : 

Sèrbia del Nord .. . 
Sèrbia del Sud .. . 
Bòsnia ljerzegovina 
Croàcia-Esl_avònia 
Èslovènia .. . 
Vivoidina · 
Dalmàcia 
Montenegre ... , , 

4. 968,056 
218,153 

- 1.015,740 
1 . .400,346 

221,448 
67,97~ 
. 3.171 
20,089 

A Yugo-Eslàvia la pruna dóna llu c a una sèrie d 'indústries derivades: 
que cada dia: van prenent major increment. L'exportac~ó de prunès se~ 
ques arriba als 12 mn vagons,. xifra que és veritablement imposant i que 
demostra la importància d'aquest consum. En 1921 el valor de les prunes' 
seques exportades fou de 150 milions de dinars (un dir:ar a la par, és una 
pesseta). 

El consum de prunes en fresc és limitat, ·i per això la quasi totalitat 
de-ls ··fruits no expo-rtats, és destinat. a la destil:lació per fabricar una be
guda alcohòlica, anomenada sLiv-ovitz. -

--

/ 



ÍNFORM-ACJó- VINÍCOLA 
Seria natural que, arribats a terrríe de collita, fóssim a1x1 mateix, 

-a terme de suades; i, ~.,ontràriament , mai · com ar.a se 'ns mostr1~a la in
clemència de les coses als productes vinyaters. 

Les primeres impressions de veremes senyalen una considerable re
ducció de fruit deguda a la anèn:Úa de la vinya poc fertilitzada amb 
l" encariment dels adobs i gens refeta per les ·darreres pluges ·tardanes 
que no han pogut fer esmena de les pèrdues de sequ-era. 

Les converses per a obirar uns -tractats de comerç., no sols no són 
actives, sinó que semblen decaure dins d'un ambient d'egoisme gota es
¡Jerançador. ' 

El mercat interior, sobrat d'ofertes, cotitza ari1b desgana i -ni activa 
les tretes rrLaugmenta preus. 

Arribem, doncs, al verem:i:r, an1b b_en tristes impressions. Rls preus 
òer jornals i alçada i maúipulacions del raïm, van enlaií'ats i . diríem 
que s'és perdud-a la relativa r.elació- (;lntre..els termes de rique.sa i pobresa, 
Paguem matèries, adob,s i instruments amb cabals de ric- i cobrem La • 
producció amb premi -d'avar usurer; ·és, doncs, net que som a la des
feta se!lse aturador possible. 

No hi ha altre nota; però crua i esgarrifosa com és, no la volem 
sotstreure els fets excessi-vament crudéls. 

Hi ha remei per un tal · estat de coses? Diria que si no està en .els 
p1,mys i en la rebeque1i.a, no · sé- veure d'on podrà arribar-nos la salut. 

PERE J. LLORT 

INFORMACIÓ OLEÍCOLA 
No sabem pàs a, ·què atenir-m.os per tal com mentre .alguns ])en atents 

i de'\lllolt:_a autoritat en el mercat d 'olis ens diuen que .anem a la baixa, 
veiem ooÏn _es f,arï operacións .a l'.a-Iç.a . A'ixò passa perqhè els compradors 
es volen retreure i no compren- c.ruan se-'ls ofereix, però ·no els toca més 
remei ·que pagar car quan eUs' es llencen a comprar. 

No obstant, regna als nostres merca,ts una certa calma; la puja s'ha 
fet sense que ens en .adonéssim. 

Per dissort no ·són pa.J& el~ nost!'es olis els que han pujat, sinó que 
són els andalusos; er corrent andalús en poc.s dies h.a muntat dos o tres 
duros per carga,; igual ha passat amb . els ·olis fins d'aquesta proce
dència, ment.re que elJ& nostres, potser a causa de que els tenedors no 
volen oferh;, ni tant ·sols s'han mogut de preu. 

Amib -olis d ' Urg~ll, nu s'ha fet res; amb els de la 1~art de _Tortosa s 'hi 
ha treballat més; els Aragons també-han restat quiets, i, com ja hem dit, 
sols hi ha h-agut moviment en olis andalusos. 

Seria difícil de fer un judici ' de com anirà l'oli. d',aquí a la 1'olli.ta 

·L 
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nova, però podem molt bé dir que si no s'anima l'exportació, els preus . 
no es bellug.aran pas molt, mentre que si aquesta creix .a causa del mal 
caire que a França, Itàlia, i llurs possessions presenta la novella collita, 
i s1 ,.a,juderí. una mica els canvis monetaris, no seria d'estranyar cru" 
tinguéssim una pÜja moit forta,. . 

Els ol,is .al sulfur esta,n encar¡;¡, encalmats, per tal com és article que 
els saboners el comprén al dia; no en,s sorpendria, però, que dins de 
poc hi hagués- una forta reacció, p1Jix com sabem, la producció d'oli de 
sansa a Catalunya, no bastarà pas l'any pròxim a les nostres nece · 
si tats. 

LISINI :ANDREU_. 
~ ......... ~~~ ...... ...._..,......,...~ ........ ~--.::~~~ 

NO T lC I AR.I 
El·s· vinyaten pn¡__ssegueixen inc~nsables llu1· campany·a contra l'ús de 

l 'alcohol industrialt. · Despréf? d'una sèrie . d_e mitings i de l'Assemblea 
ma,gna de Falset, continuen enèrgicament l'agitació. El dia Hl del mes 
pa,ssat tingué lloc a Gandesa un gran miting i el dia 9 del cm-rent s~' n 
celelnà un a:ltre a Reus, als quals assistiren representants de tots els 
pobles· del Camp de Tarragona. 

El moYiment va estenentrse i pren cad.a dia major intensitat. 
·Els vinyaters han pres a,cordis -per encarregar-se directament de fer 

complir les. lleis que pr.ohibeixen l'ú_s de l'alcohol i nd u tri:tl. 

--.En prro d:una acció comú de les (ede1·acions a¡g1·ícol'c~·s calalanMs s'ha 
celebrat una reunió de representants de totes elles, sots la direcció del 
senyor Vidal i Ba_rraquèr, prêsident de la de Tarragona, a la qual en 
eguiran d 'altres per a precisar l 'acéió individual eh que haurari de 

rW.o~er' s i la tasca o tasques que conferiran a la representac~Ó de totes . 
plegades. 

-S'ha celeb_J.·ai a. Joanetes un aplec agrm·i; prenent-hi part ef doctor 
Pere Iglesies, don Jaume. Rosich i don Miquelt Font, de la Federació Sin
dical Agrària de Girona. 

- Un 111'01JietaTi. de' r Alt Emz1oTdà, ha pO'sat a disposició de la Fede
l'àció Sindical Agrària de Girona, _-qna important quantitàt d 'oli _per que 
en gestioni la venda. . 

Es un fet que implica el reconeL"<em~nt de la eficàcia de la cooperació 
a Girona. 

-A Ll11yda s'està const1'1t·int una. fà/:11'ica de pa.pe1·. ¿Arribarem a 
veure en ·eUa utilitzar productes cru e avui tenen poca estima? Hi han 
fàbriques dl} paper que utilitzen la pasta, de sarments ultTa :La de xops. 

- i albes que v-egeten a tot arreu on la terra sigui poc o molt humida. 

A GRO L Y SJ NE, anticriptogàm~c, bacteri,cida general. 

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



f 

504 

-La reconst-rucció de la farinera del Sindicat de Cervera es pot dir 
que està novament en marxa, puix diu el seu portaveu El Sindicat en l 

son darrer número : u Es probable que al veure la llum aqu~stes ratlles, , 
estarà ja firmat el contracte de l.a maquinàrüL -de la fàbrica i, segons ens 
asseguren, abans· de dos mesos començarà a arribar la maquinària. 
Igualment també, s 'estan ultimant els detalls per començar les obres 
de paleta. Tenim confiances. de poguer tornar a treballar pel març· 
pròxim n. 

-Les dsvastado1·e~ e1·ugues que tant maL han fet enguany als cultiu s 
d'horta, han fet sentir m és els seUJS efeci.es en les sembrades i plantacions 
de remolatxa sucrera. .-

Els pobles, però, que han aplicat tenaçment polvoritzacions d'arse-. 
niat de sosa han deturat aventatjosamen1l l'estrall. La BuCl~era del 
Segre, per l'interès que té en la salvació de la collita, ha ofert gratuïta- • 
ment .arseniat de sosa a tots els · conreadors de ·remolatxa. 

~ . 
-Les pells de l'ametlla que peT ací no e1t tern ca.s són ben aprofitades 

a Itàlia per La riquesa qu.e duen de potassa, la qual és utilitzada. per ' 
les fàbriques de sabó, d 'una· manera especial. ' 

Abans de la guerra el seu preu corrent era el de 10 lires els 100 quilos, 
però ara .es cotitzen a -177. ' 

- La cullitcv, cLel vi a França, segons -dades que •Publica la premsa 
d'aquell país, sembLa qÚe pujarà a 70 milions d'hectolitres, o siga un 
total de cinc milions menys que l'any anterior. 

-Els ous que França exporta del Ma1'1'0C pel port de Mazag.an, se
gons una estadística pugen a 40,500 caixes .anuals, cada una d.e les 
quals conté 1,500 ous. 

La producció darrerament .anotada fuu la de vint-i-cinc milion s tres. '! 

cents vint francs. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

L'Escola Superior d'Agricultura ha publicat una nova edició dei 
fullet informatiu de dit centre d'ensenyament, en 'el qual hi està inclosa 
l'adaptació que comporta l'adquisició de la finca de Caldes. 

A la Secretaria de l'Escola, Urgell, 187, l'entréguen a qui el demana 
de par~u:(a o per escrit. 

El Servei de Viticultura i Enologia ha practicat una visita als Cellers 
CooperatiU/S de Santpedor i Ripollet per a resoldre diverses c_rüestions 
tècniques. 

Per tal de remeiar la en 1 agrícola i especialment vinyatera, pel' 
medi d~l foment de la ramaderia, s'estan donant en diversos pobles de. 
Catalunya cpnferències pel personal dels -Serveis de Ramaderia. 

El Laboratori d'anàlisi ba efectuat durant el mes d'agost els següents 
treballs: 

Anàlisi de ter~es de conreu, 1 ; Antocrip'togàmics i insecticides, 2 ; 
Vins i similars, 31 ; Adobs, 5 ;_ Aliments, 4. · 

Han començat les obres d'eixamplament de l'Escola Superior d'Agri
cultura, segons el pla concebut en bastir l 'edifici. 

I • 

., 

·-

'.I 
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B ib I i-o gra f i a 
' 

È L COMERCIO DE ACEITES E(N ESPAÑA, per Lisini And1'eU Lam'Ç¿?·ca. Un fulletó 
de 32 planes.-19~Calpe, editor. Ma_drid. ' 

Es .un interessant estudi dels olis espanyols des del punt de mira co
.mercial. Es d~scriuen els- tipus d'olis produïts a les diverses regions oli
vareres catalanes i espanyoles i es tracta també dels nostres olis a(s mer-
·cats, consumidors estrangers. , 
~ Molt útil és el capítol .t;éferent a les despeses de transport de l 'oli als 

<difer-ents meTcats. 

'TRATADO DE JARDINERÍA Y FLORICULTURA, peT P. J. Muñoz Rubio. Un volum 
de 496 pàgínes, amb 259 gravats.-Lluís Santos, editaT. Madrid.-9 pes
setes. 

És la tercera edició d'aquesta obr.a que segurament> és una de Les millors 
·i més completes de lés que s'han escrit a Espanya. Conté l.a història de l.a 
jardineria,-.arquitectu ra de jardins , traçat i ordenació, .conreu de pl.antes 
-ornamentals, cal~ndari del jardiner _i vàries plantes dé jardins. 

·CONSULTORI 
I 

En aquesta secció es r espondrà gra
tultament i per torn r igurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

G. D. GRA.i'IOLLERI:i.-De la mateixa manera que hi han farratges que 

, -

·donen a la ÍJ.et un bon "saba!' i un ' aroma agradable, hi han plantes 
què ' li donen gust •i olor disgusto so-s. !']ls cards, 'les éuforbies, l'all, el 

. sa~rà, , el fajol; _ i moltes . altr!!s han de comptar-se entre les plantes que 
alteren les propietats organolèpti<r.ues de la llet. 

·. j;1 g·ust amargant del qual _vostè parla pot ésser degut a vàries causes · ' 
entre les quals li recordem- l'ús de medicaments amàrgants, -l'alteraèió 

·de la caseïna produïda per un ferment específic, l'haveT menjat certes 
plantes, com per exemple; carxoferes, etcètera. ' 

F : L. TARRAGONA.-La lluita contra les orobanques, anomenades vul
garment f?·m·es, -és molt difícil, sobretot quan aquest a planta s'ha desen-· 
rotllat abundantment, car les sev.es llavors són en número abunctantíssim 
i molt petites, de manera que amb tota facilitat són transportades 
lluny de la planta que les produeix, repetint i estenent la infecció. Per 
això, el millor és arrencar els frares i cremar-los abans de la floració. · 
Això és necessari també perquè l'oroba.nc.a es consei'"I.a d'un any a l 'altre 

.m it jançant UlliS ·especià].& tubèrculs soterranis dels quals se serveix per 
a dherir-se a les arrels de les plantes. · 

El d b 1 • de la casa Quintana & Torres - Tarragona- enriquei
S a o s quzmzcs xen l'Agricul tor . Així ho certifiquen tots els que els 

han emplea t. - O us desin fectants per a gallines i coloms 
QUIN!ANA & T ORRES: C arrer de B arcelona, 4. - TARRAG O NA 
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El millor de tot, però, quan la invasió és forta, col11Sisteix en sp1Spen
dre durant varis anys el conreu de les plai).tes atacades. Per les U.veres, 
en algunes proves, ha donat bon re~ultat la sembra fonda. 

-P. A. Runí.-Li hem contestat particularment . 
• 

.J. E. GAYÀ.-Li hem enviat el númeto g:ue demana. 

A. i\1. FREGINALs.-La brima dels Faïms pot ésser deguda a và.ries 
causes. Hi han classes que te;..~_en una tendència natural a brimar amb 
molta .. f.acilitat; sovint, però, el fenomen és degut a causes ext.eriors que 
modifiquen la vegetació del cep. En terres fèrtils, -on la vinya sigui 
molt-vigorosa, la brima ~ és més freqüent; ig\lal passa en les terres molt 
frescals. En un i alt.re cas l'excés de sucs circulants impideix la fècun
da,ció n~n'mal i . els i·aïms es correlí o queden clars. El mateix fenomen 
es repeteix en terrenys molt p·obres però aleshores té lloc per manca de 
nodriment. 

El remei contra la brima és diferent segons la causa que la pr:odueix. · 
Si és deguda a un excés de. vigor convé debilitar la planta, fent, per 
exemple, una podada llarga; si és deguda a excés d'humitat al terr~y. cal 
fer un drenatge ; i si és deguda a pobresa, és I).ecessari de fer bones. 
adobades. 

En alguns casos va molt bé de practicar fortes ensofrades a la florida 
o ünmediatamènt després, per tal com ha esta-t observat que el sofl'e 
facilita la fecundació. També dóna bons resultats la incisió anular, 

Es possible que en el cas de vostè els raïms siguin conseqüència de 
la influència del peu americà. 

La Rupestris du Lo-t sofreix molt per 1a secada en les terres supeTfi: 
cj:als i en les terres compactes tant sl. són superficials com si són pro
fillldes, i .aleshores el nodriment dels raïms és deficient i la brima té 
lloc amb facilitat. Si Ja terra és molt fèrtil, la Rupestri pren un desen
r·otllament excessiu, que, com hem di~ més amunt, pot també produir la 
brima. El canvi de peu, doncs, podria probablement evitar el mal. Els 
híbrids de Berlandieri, als quals_ es refereix, ultra la resistència a la fil o_ 
xera i a la calç, tenen l'aventatge de viuJ.1e bé en terres secaneres i 
superficials, de provocar una fructificació regular i de vegetar, evitant 
tots els inco:q_venients, en les terres massa fèrtils de natura varia4-íssima. 
Actualment n 'hi han molts d 'hjbrids de Berlandiéri, però caldria conèi
xer almenys una manera aproximada la naturalesa, de la seva 'tena 
(fert-ilitat, humitat, calç, etc.) per indicar-li el més apropiat. Això també 
pot dir-li el planterista al qual es dirigeixi. ' '' 

No n'hi han de planteristes com vostè vol. Tots els- que coneixem 
_fins ara fan la propaganda en la forma que a vostè i a nosaltres ens 
disgusta, ;sobretot perquè es dediquen a la venda a l'estranger. Però 
quan se':Ls hi escriu, •ens entenen. fl'I'OVÍ en siivi Vidal i Pérez, a Camps 
EUseos, Lleyda. ~ 

El moscatell, com tota classe de ceps del país, és perjuqicat. per la 
filoxera. El fet que algú en faci plantacions sense peu americà-no indica 
r esistència. De vegades això es fa per ignorància i de vegades perquè
la filoxeta no ha envaït enca,ra la zona on es fa la plantació. 

= R. s_ 

... 
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CALENDARI 

de sembres plal)taci.ons de les Hortalisses i Farratges més. 

generalitzats o cultivats a Catalunya 

SETEMBRE I OCTUBRE. 

HORTALIESES 
Es sembr a : _ . 

_ Bledes grogues o blanques.- Bledes morades per a hivern.-Ceba ver-
mella per .a c.abessar.-Cel;Ja dolça de sant' Vicens.- Ceba blanca; gros
sa._:_.Ce.ba d'en . Campeny.-Col de cabdell o de soldat.-Col de Pasqua 
o paperina. - Col genovesa. ~ Col borr:atxona. - Cot de Milà grossa. -
Col molt grossa, francesa .~Enciam escarol er de primavera.~Enciam 

llarg, bla nc o ròmà.-Enciam llarg, negre, o gabaig.-Escarola de cabell 
d'àngeL-Escarola doble, creSipadaJ.-Espipacs.-Fahes primerenques.
Fasols tardarís (a primers de setembre) . .:_J.uliverú.-Nap llarg, blanc.
Nap llarg, negre.-Nap rodó, blanc.-Nap ro.dó, negre.-Pastanaga de 
taula.-Pèsols nanos de set setmanes (millor en setembre) .-Pèsols alts, 
de desgranar.~èsols alts, tirabec~ o caputxins.-Pèsols nanos, verds 
d'Austràlia. - Yorros.- Ravanet's mitjans. - Ravanets rodons. - Raves 
Hargs.-Remolatxa de tau1a.- Serfull.- Xicoira,.-Xirivies. 

Es planten : 
Alls pr~merencs.-Escalunyes.-Esca.rchoferes .-Maduixeres (millor · en· 

oc\ubre). 

FARRATGES 
Es sembren: 
Alfals.-Col geganta.-Nap gros de .bou.- Pastanaga gróssa (millor en 

agost).-Raves grossos de bou.-Trèbol gros o Trèfula.-Trèbol anual 
o herba_fe.- Trèpad.ella.-Veces.-I les herbes dels prats. • 

····· ·· ····· ·······¡·¡· ·¡· ······~························ ·············································a 
AI~UA a qualsevulla alçada i en el caudal -
~ qu e es des itgi, pot obtenir - se 

còmoda, fàci.l i econòm icament, adoptant una 

B O MB A B L O Ctl 
La ·única que no nécessita engrassament :: La venen 
* * * * tots els bons electricistes de Cata lunya * * * * 

JA UM E CU I X ART 
C O NST R U C T OR 

·• ll i Oficines a Barcelona: Gran VIa Laietana, :U , pral. 
: Sagunto, núm. 1%0 :: Telèfon B 140 :: Badalona 

: ...........................................................•....................................... 
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Els la casa .# • quzmzcs de. Adobs 

Quintana (f). , 'Corres 
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· Enriqueixen al, agricultor 

Així ho certifiquen tots 

els que els han empleat 

Ous il.esinfectants per 

- a gallines i coloms -
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Quintàna 
Carrer de Barcelona, 4 :: 

Lorres 
IRRRRGONR 

-
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3 mesos guanyen els GARRINS en el seu temps de cria, 
si en sa ració diària consumen un complement 
de 200 gram§ del ·millor aliment animal, 
complet, el niés net, to_t sang, carn, ossos: 

FARINA· DE PEIX 
fresc i dissecat en sa intregrirat, 

- preparada amb peixos sencers, 
exempta d·oli de peix i desgras
sada oooooooo Marca •Aptlàtic • 

Proteina: 62 °/0 Fosfats :' 18 0/0 (M.•• M.l••) Calç: 7 °/o 

Per sa composició anàloga a la de l'ou, les GALLINES que la con
~umen augmenten 
molt sa_ posta , po-
nen ' més aviat i 
els polls creixen 
ooooooooamb pressa 

.-.---

Fulletons - E N R I C T E I X I E R 
i preus a Sta. Eulària- Granollers_ - (Prov. Barcelona) 

~n dirigir-vos a· les cases anunciadores, cit!l'u AGRICULTURA 

•. 
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Trac.tors Aerícoles 

çç.CLETRAC"'"' 
Tipus Tanc 

Reconeguts pels tècnics 
com eis de major rendi

ment i de més utilitat per a 
tota c la sse de cuit! u s. 

Tot' agr·icultor progressiu i 
amant deis seus interessos 
que desitgi augmentar consi
derablement el producte d'f . 
ses finques, deu enterar-se 
dels aventatges que ofereix el 

= 

= = 

= 

--------------------------
~-----'-

Tipus W 14./22 HP. 
per a tota classe de cultius 

Pessetes 12,000 

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

propietats · 

Demanar catàlegs i proves al re

presentant general a Espanya: 

Automóvil Salón 

-

-
-

Trafalgar, 5Z BARCELONA = 
- Pessetes 6,~00 

_ 

~llll,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfll~lllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllltllllllllllllll¡:¡¡ 

JOSEP SANTANA. SOLER 
Gran Via laietana, t 1 BARtElONll Apartat Z26 

\ 

Primeres matèries per adobs :: Arseniat de sosa i tianuro sòdic 

venedor, exc:~usiu delteèitim lYSOl, de la 

. > 

casa Scbüllie & Hayr A. 6., de Bamburè ·, 

SULFATADORA 
BACC·H U S 

ENSOFRADORES de motxilla 

MANEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATÚE'G 

CONSTRUCTO~ .c. CIVIL . 
Alfonso Xli, 66 ·Telèfon 221i G ·BARCELONA 

En dirig'ir-v~ a les cases-anunciadoresi èiteu AGRICULTURA 
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r De tots els produ~les llançats al mercat per la important casa MILLER THOMSON &l Co., de Londres, cap ha assolit l'èxit tan gran com l'obtingut per e l ja conegut CONSERVOL, qual producte, destinat a la con s~rvació i clarificació dels vins, ha lograt obtenir el màx im de perfecció sobre tots els productes similars llançats fins avui a la venda . ' L'esmenta t pro¡Juc!e, d' una inofensivitat absol ut!' i garanfitzada, satisfà les més seve-res ex igències dels més escrupulosos colliters i magatzemistes, iogran t una dosi de 15 grams per hectòlitre (100 litres) evita tota classe d'alteració en un vi, encara que aquest hagi sofert •coupage• o rebaixes de graus, com és en el fermentar, agrejar-se, enterboli r-se, florir-se. -L'esmentat producte és indispensable als.senyors expol'tadors i èolliters de vin's, per · a ev itar-se trastorns en el viatge, i d'imprescindible necessita t als que venen sos vins en petits garrafons per a famOies, i a tot comercian t, en genera l, pu lcre en ses operacions. 
- - Preu: 15 pessetes quilo en pots origen, de llauna - • Cada _pot acompanya les Instruccions per a son empleu 

' . 
-' ' N E U T R A . C ' l D O L ' ' 
· S i gran ha sigut la fama asso lida per la casa MILLER TOMSON & ·Co, de Londres, per mitJà de son famós i popu lar producte •CONSERVOL•, remei únic i exclusiu per a la conservació dels vins, no ho serà m ~nys l'agraïment de tot tractant, magatzemista o colliter vers aquest nou producte llançat al merc,at amb el noiJl de •NEUTRACIDOL•, gràcies a ls esplènd ids i definitius resultats del qual la firma Miller Thomson ha donat el pas c:lefinitiu per a coi·Jocar-se al cap de les fàbriq ues de productes enològics, tan t estrange-res com nacionals. -

El •NEUTRACIDOL •, com el séu nom indiaa, està destina t a corregir tot excés d'acidesa en els vi ns, donant excel·lents resultats en els casos d'Acidesa (agres), Pièadures, Girats, Esca ldats, . Verds, Amagranats, etc, etc., obtenint sorollosos i ga rantitzats èxi ts , excepte en el casos en què un vi es tà en el màxim d'alguna d'aquestes malalties expo-- sades, en qual c,as, si no s'ob té curació complerta per a donar sortida al vi com bo, ai menys permet la oarreja amb vins normals, essent a l'ensems cobert de sobres, pel benefici que aq uesta barreJ¡¡ reporta , l'escàs va lor empleat en el producte. Es ven en pots orig ina ls de llauna de I quilo i està admès per tes lle is, usant-lo a la dosi de 200 a 400grams per hectòlitre, segons instruccions que el mateix acompanya. Preu: 7' peuetes quilo. Caixa origen de 2? pots (ZS quilos), pessetes 150 E n venda: josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.- Barcelona -Banús·i Soler, jaume!, 18. Barcelona.-Vicens Ferrer i Companyia , Plaça, Catalunya.- Barcelona.- joan Cunillera, Freneria, 1.-Barcelona.-Ramón Roqueta, Manresa (Barcèlona).-Antonl Balcells, Picas, 4.-Tàrrega (Lieyda). - Pere Abadie, Plaça Constitució -Tortosa ' (Tarragona).- Gabriel Hernàn~ez, Salvà, 10.-València.-Fills de). lg lesia !j.-Rioseco (Valladolid). 

Productes Enològics 
Tanins.-Tartàrics.-Citric ; .-Metabisulfit de Potassa.-Antiferments • -Ciariflcants àcids.-Gelatines.-Albúmines.- Colorants inofensius. -Decolorants. - Antiàcids -Extracte sec.- Arome&: Burdeos, Medoc, Macon, Rioja, Sauterne. - Extracte de Moscatell i Ranci.Aparells filtres perfectes Nacionals i Estrangers.- Mànegues per a · baixos de vins.- Manegots per a aparells fil ters.- Filtrollna.-Paper filtre.- Herbes Torino per a la fabl,'icació de Vermut.-Essències per ' a la fabricació .de Licors, etc., etc. -

IIIIIIIII~IIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

JOSEP EZQUERRA 
Portal Nou, 16 Barcelona 

LASPALAS 
Tel. 42'9- S. P. 

En . dirigir-vos a les ·cases anunciad~res\ citèlu AGRICULTURA· 
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Maquinària i aparells per a l'agricultura 

PERE PARÉS 
Passeig Duana, 15 

Barce l ona 

Diversitat de m o dels 
i taman ys de filtres per 
a vins i mares : Filtre 
universal per a vins, li-
cors , a lcohol, etc., re
gulable: funciona a111b 
discos de cotó que es 
renten i tornen a ser- ¡ 
v1r, per tant , no hi ha i · 

gasto d'entreteniment, ¡·· 

com de paper amianto, I 
etcètera ,,ect. r. 

·, 

•• 
1 
t 

t 
i 

+ •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ...... 
•• O O I 

MOTORS ""REU~'' 
A. GASOLINA. ...-::. / 

de 1 a¡, a 5O HP. 

Premses VI i OLI 
Continues : de 1000 a 7000 qg. h.-Mecaniques: de 0.30 a.3.5 m. 
diàmetre. - Hidràuliques: de tots tipus i cabudes i també 

per a bandatges, enfardar i tots usos industrials 

Potents ïnstal•laclons per a olis de COCO 
cacau i llavors oleaginoses 

URGELL, 120 LLUIS FELIU BARCELONÀ 

Màquina d'escriure 
UNDERWOOD 
Companyia Mecanogràfica 
Guillem Trúniger, S. A. 

Balmes, 7 Barcelona Campió oficial durant 
17 anys consecutius 

··~····-···---------------------· En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
r I 
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Anhídrid Sulfurós Líquid Puríssim · 
S. I. C. M. 

Econòmic 

Per a sulfitar mosts . conservar vins , 
desinfectar recipients . és iusubstituïble 

Senzill - Pur 
, _____ __;·] Sals de Potassa : 

1 

d e A IS à e i a .i 

I 

·I 

1 
Les més riques 
Exemptes d'impureses 

"¡ Les millor presentades 
Les més barates .-~:---------, 

Sens olor-Sens sabor ••••••••• Enèrgic - Econòmic 

Clarificador per a Vins 

de Boeuf"" 

I 

AGÈNCIA DE BARCELONA 

Gran Via Laietana, 4 - Apartat 872 

Publiquem i subministrem, graluïlament un Butlleli Agrícola quinzenal d 'os
ci l·lació de preus i noies útils sobre Adobs i Productes per a l'Agri cultura 

EditoriaiCafalana. S. A. - Secci~ d'ltnpremta. - Ferlandina, 7, 9 i 11 - BARCELONA 


