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PI a g·u i e i d a 
T f per a Ja desr as trucció de les 
plagues del camp i jar
dins. 

Vidicida 
Trfas p~r a tenir els 

vwr.ars sans 1 
extingir la F1Joxera, Oí
di um, Mlldew, insectes, 
larves , etc. 

Ganad i cid a 
Trfas per _a Ja higie

ne 1 curac 16 
del bestiar i aus. 

- Anofelicida 
T f per a matar r as mosquits i evi- . 
tar el Paludisme. 

Sani ci da 
Trl'as Mi~rnb!ciot.a, 

ant1sèp1.1c, In
secticida i pat asiticida 

Col"lilboradurs: 
EX•Protessors 1 ltenle s del De• 
partomem d'AS!rteuu-.ra de la 
naae.,monum de c:atalunya 

I. 

¡¡Agricultors!! ¡¡Ramaders!! 

Ela Iu· 
rats per: 

Asseg1,1reu les vosrres 
col I i tes-Podeu ten i rel 
vostre 

~~=:~~ GERMICIDES 
Són els únics produc
tes incomparables 

Avalats per Ja patent 
u'invenció per a tot 
el món núm. 8S124 
Practicar un assaig 
equival a convertir
se en propagador 
Consulteu el nostre Depar
tament tècnic que us re
so ld rà gratuïtament les 
vostres dificultats -

No són veri
nosos- No 
corroiexen 

Demaneu no' 
tre fullet 

BONO, CUSÓ i c.a, LTDA. 
Consulat, I - Telèf. A. 4978- BARCELONA 

• 
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VEREMA 
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Material i maquinària per 

l'ala bora ci6 : Vagonetes, 

Trepitjadores de 2 .i 3 ci

lindres Trepitj adores 

Separadores i Escorredo

res : Construcc.i6 nacional 

i estrangeres. 

PreJnses contínues: Prem

ses J1idràuliques : B ombes 

especials per a mostos. 

lmpulsadors de verema . 

Marques exclusives; " MA RMONIER 1 MABILLE' ' 

M otors per a l'acoplamen t 

VICENS VILA CLOSA 
Successor de KEG ELLS I VILA 

M aterial Viti-Vinícola. 

P roductes Enològics mar

ca "ENO L" : Aparells 

anàlisis dels vins. 

1111 11111 11 1111111111111 1111 111 11111 

Direcció te legràfica: 

llllllllllllllllllllill llll 

PASSEIG DE 
GRACIA , 88 

Telèfon 1338 G. 

BARCELONA 

~~ 
/ 
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IA ~m E-T L L E'R·S 

p R E U S . . 
DESMAY, FORÇA EXTRA 

3 anys d'e mpelt , de ¡'So a 2 

metres a lçada i de 3 a S cen
timetres de circumferencia, a 

175 PESSETES EL 100 

DESMAY: De 2 anys. Al
çada, de 1' So a 2 metres, a 

125 PESSETES EL 100 

PLANTER D'AMETLLERS, 
per a la formació de vivers 

"DESMAY" . 
Aquest arbre converteix les terres més 
aspres i seques en vergers reproduc
tius, fins al punt de superar en va
Ior al dels millors terrenys destinats 
a cereals i a o.:ultius similars On 
abunden els cultius d'arbustos, les 
crisis són fàcilment alleugerades, més 
aprofitades les terres i on més re
cursos troba la pob lació pagesa. 

Els fru i te rars dels secans, en gran part del 
territqri espanyol són els més indicats 
per a portar la major transformació 
agrària i econòmica als pobles rurals. 

Cridem l'atenció sobre lo que. es potes
J.>era r d 'aquestes pla ntacio ns i ofe rim 
planters de les var i e tats més apropia
des per a establir-les, per sa millor adap
tació. rendiments i resistència a les in
clemències de les estacions i als paràsits. 

L'admetller " O E S M A Y " mereix 
cada dia m-és particular predilecció 
per la major resistència als freds i 
gelades,- lo qua l el fa part i cu !arment 
recomanable en els llocs on les bai
xes temperatures son més de tèmer. 

Si es té en com pte el valor i consum crei
xent de l'ametlla, el mínim cost del esta
bliment dels ametllers i que amb P.llS 

és relativament factible donar valor 
elevat a mo lts te rrenys im propis per a 
altres cultius. es donarà a aquest ar
brat l'estimació de que és mereixedor. 

EL CULTIVADOR· 
MODERNO . 
TRAFA LGAR, Z6 
(Jant Arc del Triomf) 

TE LÈFON I966 S. P. 

/ RPARTAT 6:25 / 

BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Ca11lps Elisis de· Lleyda 

.f' en vi 4 ran 
grati$ eb çat.l
leg$deludife
reni$ $t:Ccion$ 
que t:$ dedica 
aque$fa ca$a 
a fO{$ eb que 
ho •ol-licitin. 

Gran Ccnicc dc Produccions Agricolcs 
Fundat per D. Franct:$C Vidal i Codina en :t6ti4 

Dirigit per D. Silvi VI
dal Pérez, pro verdor 
de l'Associació d' Agri
cultor$ d'E$ panya. 

/// 

EspeciiJlltiJ{$ que recomanen a 
aque${4 4ntfg4 i acreditada cas4: 

Arbres fruiters 
en gran$ quantitat$, de le$ t:$
p~c/e$ i V4riefa{$ mé$ $Uperior$ 
que en tot Europa t:$ cultiven. 

Ceps Americans 
Empelts, barba{$, e•faqut:$1 in· 
jectable$ i plantacion$ / Cereab 
de gran producció, llavors aif ab, 
tr~bol, remolalxt:$1 naps, etc., etc. 

//Direcció 
telegrAfica: 

~Vidal-Camp$ 

]Jli$/s • Lle;yda ~ 

TeU:fon n. o %5 

Elevador Multicel·lular 

CARUELLE 

Constructor: 

A.. Piñol 
LES FRANQUESES 

Província de 
Barcelona 

La bomba qu~ 
menys gasta· 

La única que 
s'instal·Ia · sense 
baixar al po!J. Pot 
funcionar a mà 

En dirigir-vos a lea caaea anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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·······-··········································· ~ . 
Maquinària i aparells per a ragricultura 

I 

PERE PARÉS 1 

¡ 

• I I I I I I I I t I I 

Passeig Duana, 15 

Barcelona 

Diversitat de models i 
taman vs de FIL TRES 
«SIMÓNETON» per a 
vins i mares : Filtre 
«Universal» per a vins, 
licors, alcohol, etc., re
gulab le; funciona amb 
discos de cotó que· es 
renten i tornen a ser
vir, per tant, no hi ha 
gasto d'entreteniment, 
com de paper amianto, 

etcètera, etc. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. 

j""'';;::~':;:"'"~:;;::~':':"""""'"'"'"'":"':""::"'"m'"""""'""'""i 
ÇÇCLETRAC,, 
Tipus Tanc 1 _ 

Reconeguts pels t~cn es 
com els de major rendi

ment I de més utilitat per 11 

tota classe .. de cultius. 

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

"CLETRAC" 
. TipusW14/22 HP. 
per~ tota cl11sse de cultius 

Pessetes 12,000 

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

Aparells complementaris dè totes cl11sses i 
marques, a preus considerablement reduïts 

Dem11n11r catàlegs I proves 111 re
present!lnt gener11! a Bsp11nya: 

Automóvil Salón 
propietats 

~ pe s s et e s 7 , O O O Trafal.gar, 5.l BARCELONA -
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LINIMENTD 
ALDNSD DJEA 

PARA 

Caballos, Mulos y Asnos. 

No mas fuego ni señales en la piel • -Vejlgolorioyresolutivo el mas activo 
yeconómico de cuantos seconocen. 
No deja la marca mas leve en la piel. 
Se garantizan sus efeclosy aclivldad. 

Se envia un fra;;d'e muestra a los 
Sres.Velerin~s que lo pidan. 

DEPOSJTARios: J.URIACHvC~ (S.ENC) 
8RUCH, 49.- BARCELONA 

B~scules 
• 

' \ 

ca•x·~s_. per a 
· .~ :.c.~ bais . . 

I • • 

~~~~r®~~ 
· PAr1Ament,9 

~&lr<S~~@!íi)~ . ----------· •••••••••••• 

F. GARCfA RUA NO 
Lauria, 100 - Telèfon 1614 G. 
BARCELONA 

§ 

Ceps resistents 
Grans producèions 
Berlandieris 

"Centro Vitícola del Pa nadés" 

ViLAPilANCA DEL ·PENADES 

(Barcelona) 
I 

JAUME SABA TÉ 
Telèfon 1 

DBMANIN-SB CATALBGS 

tHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(; 
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Compañía Anónima 
< r ·. d.e Productos 
··. O u í mi e o s 

Sulla1 de lerro de 
.:tasses espctials 
per a-l' attritul1ur a · 
llctds SnUúric, m._riàtic 1 
nitrlc, pors i comèrctals 
Alums, Bisulfats de sosa 
SUlfat d•lltúmina, de sosa 
de zenc. Hini de plom, lttar
Sliri, sulfur de lerr'o, etc • 

. s ' H ON l:llDll, 2 3 

Barce.tona 
iuUIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIII: 
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ALTHEIN 
P inso me lassat sec per a tota mena de 
bestiar - Rende ix la major ut il itat per a 

l'engreix i la producció de llet -~s un excel•Ient complementari per al cas de treballs de fatiga 

L'Altheln està exempt de tota generació patògena i és presentat 
com un segó. 

t:omposlcló promltJana l comparada 
Blat de Ga· 

Althein Ordi Civada moro rrofa 
o¡o o¡o o¡o o¡o o¡o 

Aigua. 3•56 14'- 12'40 12'70 r:t' -

Greixos • 0'59 2'30 5'20 4'70 o' 5o 

Cel·lulosa 9'85 4'90 I 1'20 2'30 9'10 

Matèries amilàcies . 65'39 66'10 57'Bo 68'6o 69'97 

Mat~ries protèiques. 12'22 ro'- 10'40 10'10 5'o8 
(D'aquestes el 8'52 •¡o es olbúmina pura) 

8 '39 Cendres. . . . . . . 2'70 3'- r'6o 2'35 
(El o f 1 s 0/0 d'aquestes cendres és 
:I cid fosfòric assimilable) 

100'00 wo'oo 100'00 100'00 100'00 

(Anàlisi de l'Institut d'Inspecció i Comprovaeió de Leipzig). 

L'Altheln és, doncs, un producte de gran nutrició que, barre
jant-lo amb el pinso de grans, n'augmenta el rendiment. 

És interessant remarcar que l'Altheln conté en la seva constitu
ció , un ro'/. menys d'aigua que les altres substàncies f això fa que 
sigut un tO 0 / 0 més bon pren. 

Dosis per a barreJar per meitat amb els erans omos 
Cavalls grans 

mitjans . 
~ petits 

Bous d'engreix 
• de treball 

Vaques de llet 
Vedelles . 
Bens. 
Moltons d'engreix 
Porcs 

(pesant de 65o a 8oo quilos) 2'5oo 
Soo a 65o 2 

3 So a 5oo 1 'Soo 
2'5oo 
2'Soo 
2 

. o'25o a 1 '200 

. o'o75 a o'2So 

. o'o75 a 0'300 
(per roo quilos de pes) r' 

Per a donar-lo es reparteix amb· els pinsos del dia, substituint 
una part de l'aliment ordinari per l' Althein corresponent . 

És convenient humitejar-lo una mica abans de donar-lo per a 
que no sigui tan eixut. 

L'Altheln és ensacat a Bo quilos. / 

En dirigir-vos a Iee oases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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= ------ ----- = 

I La grada més f 
potent i per
fecta del món 
Meravello$a en el $CU tre
ball. Bnginyo~a amb el $CU 
$istema de plaque$ mòbils 
amb 3 punte$. - Magnific$ 
re~ultats en terreny tenaç 

Guillenz Coffi 
---Enginyer----------

Provença, 36:l 

BARCELONA 

Maquinària Agrlcola .. Vinícola .. Oleícola 
lnstal"laciQn$ completes -Demanin-sc catàlegs, rcjermcics i certificats 

5unUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ~ 

HOTORS 
Per a benzl• 
na, a I cob o 1, 
netrou, et e • 

'' SERVI( E '' 
Des de t fins 

GRIJPS ElEtTRÒGENS 
lnSilll'lacmns cuml}lcr
tes per a regors i ele

vacions d'aigua 

HOTOR§ SEHI·DIE§El 
"tliHAI" 
PER A OLIS PESATS 

Tipus industrials, 
agrícoles, elèctrics i 

marins. 

a 20 BP. 

PER I I.LUH 
I fORÇA 

Des de 6 HP en endavant, amb un o més cilindres. _ 

;:·=;;mb~:.::: p•~ HP~::::-~-'· 
Bail~n~ 19 BARCELONA. 
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AGRICULTURA 
' . 

REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 I 2Ó pe cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Fora: Pessetes 10 Estranger: Pesset~ 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

Direcció I Adm lnistr~c ló : Rambla de Sant Josep, ,16, principal 

SUM ARI : L'oli i les traves, pet August Matons.- Les arades de di sc, per Carles Pi Sunyer.

El conreu de Ja maduixa, 11 , per Ba,ldiri ]uscafressa. - La malura porquina d'engua ny, pe ~ 

C. N. Danès i Casa bosch. - El cotonet del taronger, per joan Aguiló i Garsat.- Cisternes per als 

sucs, per G. Boftll. - La cria dçl cuc de seda, 11, per Agricola.- Comentaris.- Informacions co

mercials: Vins, per Pere ]. Llort; Olis, per Lisini Andreu; Cereals , per L/uis Marsal; Fruits 

secs, per Esteve Homs. ~ Noticia ri.- Bibliografia , per R. :;. - Con.~ultori , per R . S. 

' I 

L, o I i . 
I 

D INTRE de pocs dies s'ha de celebrar a Madrid la Conferència de 
l'Oil i a Sevilla :e•l1 Congrés internrucional d'Olekultúra. 

· Ma:ntes ·vegades hem escrit, i ho .repetim ara perquè crei¡em qtl'e és 
una cosa que c.onvé d e •repetir, que rw. tenim ni confiança ni simpatia. 
pels congressos ·els q1,1ruls ·en la pràctica es redweixen a uns quraiÍJ.ts dis
cNrs-os, g.en e'I'alment insuportables que ·els congressistes escolten entren 
badalls, i a U'ns quants tecs, no sempre substanciosos ni higiènics, que 
junt amb la fatiga, so,len ésser cau~;;a d'indisposicions. El Congrés de 
Metges ·d•e Sevilll;IJ, que tQ't just rucaha d·e celebrar-se, ho demc.stra, p er 
les notícies qp.e :en tenim, ben clarament. En .les dues pròximes assemblees, 
per no dir -ne festes, ·els problemes de la producció oleícola séran-U:10m 
diu~estudiats i examinats amplame:nt. No vollem ).;?as' a p1iori, inten
tar una reb~ntada que potJser seri•a. iÏnjusta, però ens serà Ikit de dir 
que no ·creiem p.as .en la U'tiliúa.t ni d·e •la •Conferència a1 i en la del Con
grés. Malgrat les coses int1erressants que els delegats podran d:Lr a l~ 

, Conferència, Ja qü·estió de l'oli quedarà si fa '11'0 fa ·com és avui; can
viarà, potser,; la forma, però la músi·ca s-erà la mateixa. i els gemecs dels 
productors sera.n iguals. 

P·el que tfa a•l Congrés n<J .cal fer-s:e illusions; hi ha en ell temes 
interessants a discutir, problemes 1a resoldre, misteris a aclarir, p:eiTò 
temem fort que qu1e•darà la mateixa foscor que ara r egna. Pel que es 
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refereix a Ia refinació, per exemple, els 1;;efinadors que són els que en 

saben i els que podrien parlar, callaran pel compte que els té i e.l 

Congréfl haurà. d':escoltar els llocs comuns de sempre, que t a,thom sap 

de cor. 
Però si de la Conrferència no sortirà pels agricultors cap ·cosa d'u;ti

•Jitat, cal espprar almenys que en sortiran idees qu1e: un dia o altre 

podran servir. Entretant, de la mfc.nnació púbU.ca prèvia a ra gual 

·el Directori militar i.nvità a•ls productors han sortit idees interessants 

i arguments de p1es contra el règimen caòti<:, contradictori i anrt,i~co

nòmic que' els governs des de fa uns quants anys ap-liquen a l'oli '!lmb 

furor un xic rid!fcul. 

En l'-escri t presentat per l'Associació gen-e:r.al d' AgricpJtors a la in

formació -esmenta.da, hi ha una idea ben int-eu-essant. 

Donada- diu-J'¡escassa importànci.a del consum individual i familiar 

de •l'oli d'oliva, el seu pren no pot constituir un prob1ema en el pressu

post de les ·Classes més modest1es, ni el seu abaratiment· un probl-ema 

de g·overn; en canvi, del preu de l'oU, depèn 'que puguin o no çobrar 

1m jornal remunerador alg'llns mil·ers -d:e f1a.rnHies obue::res que en el 

cwltiu d<e l'olivera empren llnr eslforç. I 
En efec<te, els que invoqu-en la taxa ho :fla!Il. per abaratir, segons diuen, 

la vida. L'oli és un eiem.ent indispensable i cal evitar que pugi exage-
' radament de pr.e<u. Aquest ar.gument fa el seu pes perquè ningú no 

pensa que l'encariment de l'c.li grava en el pr.e,ssupost íamiliar -d'una 

maner•a ben modesta. 

Durant la guema, la famosa Comissaria de Proveïments-inventora 

de la taxa i de les traves-s'.c,cupà també de l'oli. Dels estudis d·e lla

vors-quan al m e:rcat m~caven ma<!;èries grass·es per li la indústr]ff i pèr 

a l'alimentació-resultà que el ·consum individ11al d'oli de ·cada ·ciutadà 

espanydl era, segons els càlculs més elevats, de 11 quilos l'any. _ Posem 

que siguin 15 quilos en noc de 11. Si un règim de llibertat portés una 

puja de -dues pessetes peT quilo-augment que n.o s'assolí pas durant 

la guerra-el pressupost d·e <cad·a ciutadà espanyol fóra ·Carregat en 

30 pessetes a l'any. Jj:s tra<Cta com es veu, d'un. augment insensible, avui 

sobretot que eis jornals són f.orça ·crescuts.1 Bastanrt; TI?-és greu~ són e·ls 

augments de pressupost per altres coses indisp·ensables i els governs no 

s'han preocupat pas de taxar-les. 

De manera, doncs, que per evitar un pes que en el pitjor dletls casos 

arribaria solament a trenta pessetes per individu i per any, el Govern 

·oa118a una .crisi gravíssima !en una prc.ducció que és de les més impo~

tants del país i posa als exportadors en una condtció d'evident inferio-

ritat davant dels oompef.idors 

d'aquesta inesperada prote<eció. 
est:çarigers érue d-euen estar 

) 

satisf-ets 
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L':esforç que esmevcen els de:f,ensors de Ia taxa, resulta per ells matei

xos desproporcionat als resultats, car t9ta la campanya que sostenen els 

porta l' estalvi .individual mesquiníssim d·e unes trenta pessetes l'any, 

suma que probablement despenen en sc,stenir la lluita. 

Força més ú~il 1e1s fóra que 'treballessin, si s'empenyen en teair taxes 

-qu.e no report·en a l'últim cap :avantatge-de pendre una al•tra dine·c

eió. Amb la mateix·n. feina .aconseguirien seguramen{ tms fruits dte' major 

importància, serien tap)bé més juskls i no causa1rio.m un perjud-ici inútil 

.a una P:t¡oducció de ·considerable val<Jr, perjudici que .al cap i a la fi

perquè t.c:ts estem lligats~repercuteix també a sobr.e d ':e'lls. 

AUGUST MATONS 

I' 

• Les a r ades de disc 

DARRERAMENT un agri-cultor dels que no es deixen portar exclusi

vament per la rutin~ i tenen intJeUigència i inici.a.tiv.a, ens consul

~va el parer que ens mereixi·en les arades .(Le discs. Com no ·era el 

primer de fer-nos aquesta prte~unta, i com per altra part tots els agri

cultors q)le fullegen revistes tècniques ha:uran vist illlencions o foto'gra-

• t. -Arada de dos discos 

fies d'aquesta mena d'arades, crec convenient fer-ne una n eugera des

cripció, ·explicant-ne els avant:atges i els defec::es . 

. L'arada de disc és originària dels Estats Units, essent a Amèrica, 

lloc de la seva -creació, on l'ús ha pres major desenrotllarruent. Tenen 

com a eina . útil o èle treball, una sola peça en f.orma de casquet tesfèric 
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giratori, que substituiex el coltell, la rella i la post CLe les araJdes or

dinàries. Amb les arades de disc es persegueix l'obten~r un .esforç de 

tracció més petit, degut a la l!'obació de l'útil, i a la disminució del frec 

d1e la terr.a -amb la post. Aquest resultat s'obté parcialment, però sacri

'fiocant altres qualitats de }es demés ·a'rades. 

El disc o casquet esfèric (1), metàl:lic i de vores tallants, va mun

tat en el centre i amb rodarn,e.nts ' de boles ,o altre dispositiu de fr.ec es

càs, •damunt d'un petit arbre o botó, fixe ·en un bastidor trtdcle de seient. 

El disc -està collocat 1a.mb una doble in-clinació f.m.mant un angle de 

35°-40° amb la direcció d~l moviment d·e la màquina (com pot veur-e's 

en la segona figma), i un altre angle s·emblant amb el pla Vle.rti·cal. 

• 

2.-Arada de dos discos, vista desde sobre per a· fer compendre la forma de treball dels discos 
I la disposició del bastidor tricicle 

I , 

Aquesta posició fa que ataqui oblíqüament 1a terra de la vora del solc, 

l en separi una. faixa de secció un xic parescuda a un segment circular. 

El moviment giratori del disc arrastra la terra. i la llença sobr-e la del 

solc anterior. Com que la inv·ersió del que podem anomenar per gene

ralització prisma de terra, es fa molt més def.ectuosament que amb 
J1es arades ordinàries, és precís 1adjuntar al disc un dispositi).l d'.ormat 

per una mena de p·a.leta o rasclet (2), que a l'enseJUs que a~aba d'in

v·ertir i llençaJI· la terra, nebeja la superfí.cie del disc, impedint que 

s'•hi formi u,na crosta terrossa· 

Donada 1a secció curvilínia de la faixa tallada, el fons de la rega no 

quleda pla, sinp ·Circular, i el c~njunt de la llaurad1a presenta el subsòl 

d~ntat, amb una sèri·& de petits ·crestalls, cor.responents a cada solc. 

Des del punt de vista agronòmi·c això és un dlefecte, .i per a aminorar-1o 

I 
I 

I' 
I 



Agricultura 581 

Teduint prop.orciona.lment l'altura dels crestalls, es fa aconsellable el 

pendre en les .arades de disc l'ample de la rega igual a 'la seva profun

d.itat, i no en ia relació de les arades corrents en que l'ample V·e .a ésser 

.aproximadamle:nt d'una vegada i mitja l'altura. Aquesta .amplada més 

petita del sok, és una de les causes de que l'arada d.e disc necessiti, 

per a igual fondària de treball, un tesforç de tracció menor qu€ les al
tres; però com l'ample de cada rega és més petit, el tr.eb'a·ll total ne

cessari per a llaurar una determinada superfície és major que amb una 

ñon.a arada. de post. 
iLa teoria i -els assaigs dinamomètrics, confirmen els reSJlltats de 

l'experiència. Un dels que ha estudiat ci1e.ntífica:rnent amb més cura 

Jes arad•es de disc, és el Professor Mia.r·cel Conti, de la Fa,cultat d'Agra-

3. -Arada de quatre discos 

nomiia de Buenos Aires, tel qual 1ar.riba com a conclusió, que si bé el 

r·eduït esforç de trac-ció que exigeix l'arada (}!e disc per l'estreta f.a,ixa 

.que talla, la fa recomanable quan es disp.ooa d'escassa força motriu, o 

es tracta de camps nous, secs, compactes, o amb .anrels resistents; •en 

canvi el treball necessari per a remoure un metre cúbic de t'erra és 
major que amb Ites aJkes arades, i la llaurada, agronòmioament con

sidera.da, és f.orça més imp-erfecta. En les arades de disc la lla.urada 

és tant millor, com més supe1·fidals són les treballadles. 

La doble inclinació· d~l disc és causa de que s'or1ginin forces ver
iicaJs i horitzontals que tendeixen 18.o desenterrar l'arada i a desviar

la del seu camí, per la qual cosa és convenileint que .el conjunt del 

bastidor sigui pesant i tingui les rodes exteriors inclinades. Els 

models tri-cicles ordinaris - que són !els bastidors més comuns de les 
arades de disc - satisfan aquestes cond.icions, lJa. roda interna (3) pas

sa pel fort o part no treballada, la devantera (4), pel fons del 
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solc obert en la passada anterior, i la darrera o taló {5), pel 
solc que 1el disc acaba d'obrir. El conductor porta l'arada des d'un 

seient (6) col:looat en la part postro-ior del triciclie'. Vàri·es pal'lln

ques (7) p.ermeten g-raduar la profunditat del treball i l'a-ltmra de cada 
roda. 

AquestJes arades poden tenir un sol disc, essent arrosseg.ades per 

tracció animal, -OJ bé dos o més discs, i llaNors exigeixen traoció me

cànica. Com a vrurietats particulars podem esmentar les que serv1edxen 

per a llauTar pla, muntades en un bastidor en forma de bàs~ula, o bé 

amb dispositiu reVIersible, de manera que la concavitat del casquet · es

fèric queda alternativament a dreta o a esquerra, podent girar l;a 

terra en els dos sentits. Algunes 1aradres die discs tenen, darrera d'a

quests, una rella de subsòl, per a trencar el petit cr!estall entre els 

dos solcs i millorar la llaurada. Es de .remarcar un interessant model 

de dos cossos amb els discos col:locats a diferent k.ltura, obrint un d'ells 

el solc que l'altre profunditza després, amb el qual sense un excessiu 

esforç de tracció ·eS pot arribar a fondàri·es de 30 oentimletres. En 
conjunt, Je:tl gairebé totes les disposicions cM'acterístiques de les arades 

es pot substituir la post r0rdinà:r;ia pei disc. . 

En genenal, no podem aconsellar hís de les arades d'un disc. Com 
els nostres pag-esos no le6tan acostumats als bastidors de seient, no 

reuneixen prous avantatges que complensin rels inconvenients d'un tre

ball poc conegut. SoJs són recOriDenabl!es en ·casos particulM's, quant 

es tingués de llaurar una ter:ra molt dura, amb U'Il nombre reduït d'ani
mals, tenint el factor temps .poca importància. Les .arades dre dos o -

:més discos i de tracció mocànica, es def-ensen millor i poden ésser profi

toses, quant la terra és resistent i limitada la força motriu de quJe es 
disposa. Però en resum, •en la majoria d-e C<LSos que ~a nostre agricul

tura presenta, són preferibles J.es clàssiqp.es arades de post. 

Cal no confondre -les aracte's amb els rascles de discos, màquines uti

lfssim!es, que pels r:esultJruts qp.e donen en el conreu d·e les terres 
seques, rvoldríem v-eure més generalitzades, i de lles quals pensem par

l31r en rm altre · arhlde. 
CARLES PI SUNYER. 

Pe1· què no us dediqueu a la cria del cuc de seda? FJs una iruJ.ús
tria fàcil i senzilla en la qual es poden ocupar dones, vells i criatures 
en una època de l'any en que les feines dJel camp són més aviat esOOJSses. 
Un parell de mesos de feina, feta a ca.sa, us poden proporcionar un in
grés considerable. Deu moreres en plena producció us permeten de criar 
un unça de llavor de la ·qual obtindreu una cinquantena de quilos de 
cap all. 

¡ 
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VlNI- E-STER.ILIT~ADOR--

De tots els productes llenç,ats al , merc;H per _la importmat éasa.. MI.t;LE~ 
. TMO,MSON. & Ce.,, .d'e Londres,: cap }1à asso!Jt l'e_x¡.t. tifn ~raó com . l'o bting-u.t per 
el ja conegu.t C01'!1S€.RVOI:., qud~ produ.cte, uéstfóat a-la conservaci'ó i cl~Hifit:<!ci.9. 
d'els vín'S, ba Iogtat obtenir el'.màxim de pe~fecciQ: sebre tots els pmductes situi" 

;. l<~rS,I'la'n .çatsrínsl avui a la venda. . · . · -' · " 
. L'es·rnentatj}f(rd.ucte, d'un'a ioiiJeus'ivítat ¡¡bsoJuta i ga.rantlt:zauir,. ~ati S'Ia Jès: 

més severes exigències de l's m.és e·sc1 upu lo sos cpiH~en; i 111agatzemistes, l<'gi au t. 
una dosi d.e.l5 gwrns per Hectòlitre . (100 !itre.s); evifa tofa classè' d~al1eració ·e.n un 
vl, e:n-ç.ara 'l:ue ·~q~~st .bagí so¡~.rh·coup~ge• o. 1el¡ai~.es d.,e graus, <;om és. en~ el"' 
férmenJar, a'grejai'•S!!.,. e\l,ferbohr· S!\; fJ ótrr~st!. , . , .. -

'L?esmentat pr,P.ducte és ind,ispeJ¡s~ble als seny_p~se~port~d'Qrs ¡, celfi t·ers i!e 
vins.,. p.er a, evitar-se trastons en e1 viatge, ¡· d'iOlpr.escinaible necessjtat als q.ue 
veJ¡én sbs vins en petits garrafons· per a f.a_mílie~_;,i' a rot co¡nerdant, en general;. 
pulcre en ses operacions. . ' · , -

' ' 

•- Prea: U peíseb!$' CÍml~ .;n. pots ·orig'en, de llauna • ~ 
Cai)<a d~ :U p9fs (~8 qult~s); .JQO,. ,Pe~setet 

&da. po't acompanyà l~s lndruc,dons-per a tpn emple,li 

,, 

' .. 
< 

EI •N.ElJ'fRACIDB.'L~ , <?om el seu nom indica, esta destinat ¡¡ corregir tot 
excés d'ac.id~sa en el~ vihs, ;.;onant exceJ ·Jents resultats en· ds é.asus d' Acide.sa 
(agres},. Picadures, Girats, t.scalclats, Verds, Aroagranats, etc., et,c.,-obtenint sq
rollosos i garantiiia'ts· èxit15; exc·epte: en els casos en què un vi està en ~I màxim 
d'alguna de aques~és n1alalties exposades, en el qual cas, .si' jrti s'obté curació 
CO:I!lplerta per a donar surtída al vi com bo, al menys permet la b~rreja amb vins 
non!lals, essent a !''ensems cobertcf:e sobres,·pel benefici que aquesta bart,eJa re
porta, l'escà·s valor empleat en e'l producte. 

Es ven ·en pots.<!J rigi.nals de ltauna de I quilo i està admès per_les l:leis', usant; IQ, 

a la-tlosi ae 20U a 40Q_grs. ¡;Jer·hectòJ., segons instruccions que el mateix acompanya·. 
r ~:reu: 7 pe:sutes q.allo. CaL"Ca origen de %S pols (~S quilos), peuetes 150 

En venda: josep E21querra.Laspalas, Portal Nou, t6.-Barcelona.- Banús i Se>ler; 
jaumè I, 18.-Ba,rceiQna.-Vicens fer-re~ i Compañía, P-laça Cata lunya.- Barcelon,a.
Joa(l.Cu}lillera, Fre_neria) .~ BaFcttlona.~Ramon Roqueta.-Manresa (Barcelona). 
A,nton:i Brtlcélls, Pfcas, 4.-Tàrr.ega (Lleyda). - Pere Aba<iie, Plaça Consfi.tuci_ó.
'Fd(tosa ~Tarragona).-Orabiet Heroandez, Salva, 10.-Valéncia.~Fills de J. Igle
si:;¡~,-Rfosecó (V_!lmrctblid). 

Product-es , EDQiògicS' 
Tanins.- Tàvtilrfcs.- oCflrics.- Metablsulflt de Potassa.- Antlfer,ments· 
-Clarlficants iiclds.~oeratlnes.-~Jbúmlnes - Colorants inofensius. 
- Uecolora_nts. - Anllàci'ds -Extracte sec.- Aromes: B.urdeos,-M.e-
doc, MBcon., .Rioja, Sa-uterne. - Extracte d e Moscatell I Ranci.
Aparells tiltres per(ectes¡ Nacionals I Estrangers.- Màn1!gues per a 
baixos de vins .- Manegots pe.:: a a oarella_ filtres. - F'iltro• ·na.- Paper 
filtre.- HerQes Torino per a Ja fabricació de Vermut. - Essències per 

a ·ta fabrlcacló de Licors, etc .• etc. 

lfiiiJIIIJIIItliiiiiiiiiiU}lJUiltiiii(UIUJIUIIIUUIJUitlllllltlltlllltiUIUIIIIIIUUIJIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIUitUUUU1UitUUII 
~ I 

JOSEP EZQU'ERRA LASP .. ~LAS 
Portal Nou., 16·· - Barcelona Teli!fon 4.79- S. P. 

~~:;n diriglr-vos a las c:asas anunciadores, cit8u AGRtCUL TURA 

'I I 

.• 

- L 



' .. 

Agricultors, ramaders, industrials 
. 
I graners 
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f;er sols una cosa, però fer-la bé. 
Un ica ment construïm Molins i Triturador¡¡, però podem assegurar que cons-

truïm els millors aparells d'aquesta classe. ~ 
Per sapiguer lo que produïm, sabem lo que venem. 
Els molins i trituradors Torra ~ són el resultat d'una llarga sèric d'anys dedi

cats exclusivament a crear models que satisfacin totes les nece~sitats i exigències. 
Una perseverància i fermesa a tota prova han sigut posats a contribució per a lo
grar-ho, i avui, que havem aconseguit nostres propòsits, podem oferir en cada Mo
lí-Triturador el fruit de nostra perllongada experiència i 1!1 certesa d'obtenir més 
i millor treba ll que amb qualsevol altre aparell. . 

Darreriunent he llençat al mercat l'últim dels meus models, anomenat «Came 
peón Universal>. El nom amb què ha sigut batejat pot.sostenir-Jo amb orgull, car 
pot moldre una tona de blat de moro per hora, poguent treballar a totes direc
cions. arribant. amb aquest resultat, a superar totes les marques conegudes fins 
a la data, tenint doble duració, per la raó senzilla de que al sofnr desgast en 
una de les direccions, pot fer-se funcionar per l'al tra. 

El •Campeóo Uni versal> 
pot moldre amb una sola 
passada tota classe de gra·, 
llavors i segons. L'únic 
que no escalfa la mòlta i, 
per no escalfar-la no sofreix 
merma de cap me :O a Jo que 
es mòlt. Treballa auto
màticament i no és neces
sari ésser mecanic ni pèrít 
per al seu muntatge ni fun
clonamenf. Des pesa de 
fórça mínima i deixa bé
neficis àdhuc de 12S pes
setes per dia. 

A més dels molins-tri
turadors per a grans, lle
gums, cereals, lla-vors i se
gons, els cons~rueixo per a 
tota classe de molt u res, 
Sucre, Canyella , Pebre, 
Calç, Guix, Carbó. Pebre 
vermell, Terres, Produc
tes qufmícs, Colorants, 
Mi dons, Productes far
macèutics i minerals. 

Per a JYetlts r grans rerrdi· 
ments, demaneu detalls o 
visiteu els meus tallers i 

despatx dels carrers 

Riereta, I 5 i Aurora, 11 =BARCELONA .. Telèfon I 20 I A. 

MARC rrORRAS 
PATENT NÚM. 84698 

En cfirlg'r·VO!! a tes cases anul'!ciad ca res. citeu AGRICULTURA 

·I 
/ 

., 
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El conreu de la maduixa 

· II 

QUAN la p·lantació del madu~xar s'ha. fet a l'Dctub:ne, convé . donar 

una cavada -cada mes per tal de facilitar el desenrotllament .de le~ 

arrels. També cal regar s.o.vint si -eJ ~emps és eixut. 

Durant l'hivern les t:ne1baUades pod!en ésser un .xd.c més fonde~; a 

la prima,vera, en oa.nvi, cal que siguin ben s]Jperficia,ls per evitar feri

des que són molt perjudicials. Cal t enir molta cura d'impedir el des

ey.rotllamle,I'lt de l~ males herbes que sofocarien ei maduixar 

Regades Les maduix-es voQ'lren molta frescor; p.er •això les regad!:JS 

q' estiu só.n indispensables. En terrenys prims cal regar ·cada 4-5 di:es sí 

el t emps és moJt sec; si és més o menys humif cal fer.Jlo sols .cada. 7-8. , 

Be preferència convé regar al matí. En les regad:e·s és preferible de 

no inundar massa el terreny; va millor poca .aigua. 

Adobs. La maduixera és una planta exigent; vo•l terres ben adobades. 

Ja hem dit, en p~rlar _de la preparació del terreny, que cal lla-yors 

donar una bo.na :afemada amb fems b en desflets. S'empren de vint a 

trenta mH quilos per heC'tàrea. Millor és, però, donar l'adob al .conreu 

anterior, car així és més la.profitat. 

L'ad<Jbada -complementària a mb substànciles minerals ha d'ésser feta 

a base de superfosfats i de potassa-de ·la qual és molt àvida la ma

duixera- en · una proporció que, per hectàrea, pot ésser la següent: 

600-iOO qui.l.o.s de sup:emf.osfat 

150·200 quilDs de clor:ur potàssi•c. 

A -la fl.o,rida es dóna un adob nitrog.enat d''ef:ecte ràpid, com letrina 

o nitrat de sosa, repartit en vàries vegades. De nitrat se'n dDnen de 

200 a 250 quilos D més. 

Malalties. La maduixera és .at~cada per diverses malalties que no 

e.ns · detu:nem .a oopecificar ni -a d-etallar. Les d'origen criptogàmic que 

es manifesten cap al maig-juny en començar •la producció es po-den c.om

batre amb tractaments cúprics. Nosaltr.es emprem .. amb èxit una fór

mula àlCida i polvoritzem almenys un cop cada mies. 

El pugó, que f·a molt de mal en •Certes anyades, el combrutem espai~ 

sant les plantes ab]Jndantment a,mb una barr-eja compDsta per tres 

parts de calç hídràuli·ca i una de sofre. 
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.Com ja hem indicat abans, els maduixars de bosc són més resistents 

a les malures. 
Duració del conTeu. En ~eral, la duració del maduixar és de tres 

anys, però en això hi han opinions. Segons alguns, !els maduixars de 

tot l'any han de durar solament dQS anys i dús .o. tres els de bosc. 

El de b.o.sc, si fou P'l•antat a l'estiu; ha de durar almenys fins a 

l'hivern ·dtei segon any; el de tot l'any, si s'ha plan~at en octubre, ha 

de durar fins a l'octubre següent, és a dir un any; en països freds, 

produeix així durant 6 metros i en els càlids 9 o 10. 

Si el mlllduixar de tot l'any .no es refà cada any, cal arrencar ]es 

fulles a l'hivern per a facilitar la nova brotada i per a impedir l'estada de 

car~ole i llimacs. 
En el maduixar de bosc, que durant el transcurs de l'estiu escampa 

els fils lli,gant una rasa a l'altra, cal procedir •a 1a neteja de les inter
línies i donar una cavada a bona profunditat. 

R•ecoMecéió. La recollec<:ió de rla maduixa és una feina pesada i cara 

per ttal .com Tequer.eix molt •personal. Un home o una dona cullen en. 

una hora de 500 a 750 grams de maduixes. A la nostra -comarca ia co
llita ens ve a sortir a 50 céntims per quilo. 

La recollecció ha d'ésser feta · al matí, mai a la tarda. Això també 

redueix la quantitat que es pot collir en un dia. 
Pot dir-se que les d)ficultats de collita avui, i més endavant encara 

més, són les que limiten la possibilitat d'estendre ~el conreu de les 
maduixes. Es de preveure per això que la maduixa ani;rà desapareixent 

dels voltants de · J.es grans ciu11ats; es podrà estendre p:els poJlles petits, 

allunyats, on la mà d'obra no és tan escassa ni tan cara; però aleshores 
es presenta el problema del transport ràpid, car tes tracta d'un fruit 
difícilment conservable. 

La recoU.ecció s'ha de fer amb molta cura, sense apretar .les maduixes 

ni colpejar-les i treient-les de seguida del sol. 
Quan la collita es fa en època p}ujosa cal no deixar que els fruits 

madurin massa. Aquesta, és una advertèncila gleneral per tal com 

les maduixes massa madures no són tan bones. 
E·ls fruits bruts de terra es poden netejar fàcilment r.entant-los amb 

aigua. Cal fer el rentat rà¡pidament1 car com més llarg és el contacte 

més es perjudiquen els fruits. 
Rendiments. Sense la pretensió de voler donar dades definitives 

faré un càlcul segons les xifres de la meva comarca. La producció aquí 

és de 500 a 1,000 qu±los per vessana (21'87 àrees). Aquesta tan gran 

diferència s'explica amb la diversitaJt de cures de conreu. .Com a pro.
medi podem comptar 750 quilos de producte, que venut a 3 pessetes 

quil-o, fan 2,250 pessetes. 
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Les despeses poden .calcular-se de la següent manera : 

Fems: 5 tones a 20 pessetes... . .. 

Fangar una vessana: 7 jornals, a 6 pessetes ... 

Plantació: 3 jorna:ls d 'home i 3 de marre•c ... 

Superfosfat: 200 quilos a 15'50 .. . 

Potassa : 50 quiloo a 46. .. . . . . .. 

Nitrat de sosa: 100 quilos a 50. 

Cavades: 12 de 2 jornals cada :una ... 

Regades : 20 jornals .. . 

Sement: ... 

Arrendam en~ .. . 

RecoJ-lecció: 750 quilos a 0'50 :el quilo . .. 

Tractameents i matèries .. . 
' 

Despeses de vend•a ~ transport ... 

AJtres despeses .. . 

I , •• 
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\ 

100 pessetes 

42 )) 

27 )) 

31 )) 

23 )) 

50 )) 

144 )) 

100 )) 

30 )) 

75 )) 

375 )) 

120 )) 

150 )) 

50 )) 

1,317 pessetes 

Natura'lment que aquestes dades són moU. variabl·es i ben sovint els 

benefi·cis ·són molt diferents del que indiquen aquests -càlculs: una ma

lura, una anyada dolenta, uns preus més baixos, et-c., ens poden fer 

tancar amb pèrdua el conreu. 
BALDIRI JUSCAFRESSA 

La malura porquina d'enguany 

DEMÉS del mal roig, que és malura aclimatada al nostre país des de 

fa. una pila d'anys i del qual en aquestes planes s e n'ha escrit molt 

i molt, els porcs pateixen un seguit de malures, n.or totes b·en conegudes, 

eri.tre le.s qua-ls cal donal' ·el primer lloc a l'adua:l malura dels por-cs 

que ha produït grav~ssims danys.-

Les lletres rebudes junt amb un tros de pulmó (perdiu), d'un tros d-e 

fetge, d 'una mostra de sang, d 'una vaga de budell i qualqu-es vegades 

de la còrpora sencera d 'un garrí o d'un por-c nodrís perquè fossin a-cu

radament analitzades anaVlen sense v.oler, dient-nos el c;uní P'er on 

s'espandia la malura. Als planys dels pagesos de Granollers, responien, 
/ . 

a ls pocs dies, els d·el Pla de Bages i pocs després els de •l!es plranes lley-

datanes des de Bellpuig a Mol-lerusa i , a Balaguer, i després els de tot 
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l'Urge-ll i Pla de Lleyda. L'Empordà, la Selva i tot el que ·es diu co
marca del mercat de Girona lfeia temps que veia esclatar diferents focus 
de malura i, segons la dita dels de Grano.llers, d'a.quleUes terres gironines 
procedia la malura presentJ dels porcs. 

La Inspecció d'Higiene yecuària decretà per dues .o ires veg8.d•es la 
prohibició del me:r:cat de porcs a Gran.cJlers i nosaltres vàrem poguer 
assaben:ar-nos que al rletorn de l'autorització per a celebrar el mercat 
porquí cada cop seguia una nova revifalla de la malura en .alguns dels 
poblets vallesans tan donats a la recria dels porcs. Al mercat de Vich 
alguns porquetaires, mig d'amagat i amb migrat 1escrúpol ~naven :ve- ' 
11en1f alguna garrinada sospitosa i per això a toia la Plana potser se'n 
assenyalessin alguns casc.s, encara que, per la llunyania dels pagesos 
enganyats o perquè a aquella comarca el be·stiar de mena fina s'imposa 
i priva de vendre el bestiar d•e ma·l vellre, el mercat de Vich és ·conside- , 
rat net d1e- malm·a i fins ha at1gmentat la seva ' fama .ct.e bon mercat 
porquí. 

El Camp de Tarra9ona i Tortosa a d·arrera hora qan donat ·el crit de 
trobar-se també amalurats. 

Però de quina mena de malura és aquesta passa? havem estat pre
guntats a cada pas; car la prohibició oficial, sempre ha estat decretada 
amb el nom de ' pesta porquina i e.ls ramaders han pres el costum 
d'assimilar en són lèxic vulgar els mots de !Pesta i de malura al de 
passa. Qui serà el que no Í1agi oït: la p~ssa de l'aviram, la malura 
d·els conills, la p-esta .i fins •els tifus dels garrins? Tot això no ha estat 
més que una ignorància a voltes ·co¡¡eguda dels mateixos que la p:r:ooes
sen, puix ~o ·hi ha qui tingui la creença que ei be&tiàr sols pot p.atir 
tma malura úni·ca i exclusiva. 

A l'actual confusió _de noms hi han contribuït els mateixos tècnics, 
€ls quals haveni estud.iat les ma:lures ~l bestiar grc.s · tant sols han 
encetat l'•e·studi particular de· les malures del bestiar de llana, porquí, 
aviram, ·cuc de seda i de les abellfls que està quasi verge d'invesilgadons 
clíniques i bacteriològiqu'és. Així ara ens trobem qUJe- uns diagnostiquen 
Peste dels p.::.rcs i altres Septicèmia hemorràgi ca porquina. 

·La malura secreta. dels nostres tècnks· és el p>endre com a .dogma de 
fe l'estudi fet de les malures del b-estiar en els països forastle·rs, en 
·comptes de constatar fil per ra.nda les observacions pròpies. Això flX
pU.ca ·com en un llibTe que ·Corre de masià en ni•asia •es llegeix que el Mal 
roig dels porcs és igual al xarrampió, a la pest.a, a. lf verola i al 
car·bó dels porcs i que el còlera és el mateix que la pneomo-enteritis, 
i que la diftèria dels poTcs; aqueix estudi té la garantia d'un, en altre 
temps, ·eminent bacteriòleg català avui iVÍV'Emt. 

AIYui podem assegurar, després dc nombroses investigacions clíniques 
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i bacteriològiqules, qu·e la nomencla'tura i classifkla.ció oficial d.e l'actual 

malura dels porcs com a pesta porquina no .lla estat encertada, sebse 

que això, però, vulgui dir no hi hagi cap cas de pesta porquina a .Ca

taluny;a. Podem assegurar que tots els focus de malura p·er nosaltres 

estudiats, eren de se¡pticèmia hemorràgica i que alguns casos remesats 

per veterinaris que havien cregut tr-actar-se de pesta, també· foren diag

nosticats bacte'riològicament_ de septicèmia. 

L'apari-ció de taqu·es vermellenques en la pell dels pd.rcs amalurats 

en els seus darrens períodes, féu que els veterinaris encloguessin 1a ma

lura en el grup de malures vermelles dels porcs i que en voler-la iden

tificar p11enent com a base un símptoma,· com les inflors difuses del ven

tre, dels costats, del cap o . d'alguna pota diagn0stiquessin equivocada~ 

ment, pesta porquina, per bé que la malura sempre començava amb. 

unes enormes .inflü:r.s ·d·'.alguna part del cos ·d!e· l'animal rutacat. Doncs 

per aquest ·úni.c símptoma, les inflors, es volgué diagnosticar la malura 

sense pensar que ·l'índex de mort.alitat i ·el d'encomanament no eni prou 

gros peT correspondre a l 'assenyala{ a la pesta, car en. la malura por

quina nostrada no emmalaltien ni morien tots els ·po·r·cs d'una mat•eixa 

·COrt amalaur:ada mentre M la malura de la pesta emmal.a.J.teixen tots 

i moren quasi t.ots eis .porcs atacats. 

Les iruflors no pod•en pas representar un sí.gne decíssiu d'una mac 

laltia i per· tal com el mal roig, el carbó, i altres septicèmies poden 

començar amb inflors com ·així mateix algunes malalties p.a!'lasítàries 

d'aquesta mena d•e Jye:stiar . 

Hom podia é.:Tobar en l'autòpsia d•e molts porcs demés de les senyals 

(lesi>Ons .anatomo-patològiques) dels pulmons què reveiaven un ca1·àcte•r 

b;onco-neumòni.c, unes incertes senyals en els bud•ells que imitaVIen les 

nafres típiques del Òlera dels porcs com les exudacions diftèriques de 

la p~sta, però mai queien de vle en el caràcter específic de les úlceres 

pr-esentades en els cascs d 'aqueixes dues darreres malalties; en con

seqüència, trobant-se el tècnic enca:nat al dubte, té de ·deixar la tasca de 

descobrir la y~eTitable causa de la. malura. ·al Laboratori. 

El Laboratori ens des·cobrí una coincidè'D'cia potser casual però •a pr-o

fitable s811npre com a dada enzoològka li. era que ·les comarques més 

amalurades pel bestiar porquí he. •e:r~n també per l':a;viram, potser per

què un parentiu lli~ava als gèrmens d'ambdues malures. En els pores 

poguérem sempr:e -en tots els casos p1~obar l'existència d-el ~eTme de 'la 

septkènüa hemotràgi.ca ·en el suc de:J.s .pulmons i aquest suc inoculat als 

animals se.nsibles reprod1,1ia la malur-a quasi S'empre sots la. foTIDa sep

ticèmi.ca i mm·tal, me:ntr:e el suc f.iltrat, pels filtres àdhuc que no deixa

v>en . passar >aquests gèrmens, mai produí .altre malura a:! s animals sen

sib!Jes que un peiit flemó lo.calitzat en el punt doé la inoculació sense em-
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malaltir-los fins a morir. Aquesta darrera prova és prou per a refusar 
-el di agnòstic de pesta. 

Ens atrevim en presentar-se'ns raquesta oportunitat de recomanar als 
ramaders i als f..ècnics que vulguin adoptar per :a entendpe·'ns tots, en 
ref·erir-se a les malures vermelles dtels p.nrcs, la .classificwció en quatr.EJJ 
úniques malalties: ~1 mal roig, la septicèmia hemorràJgica (pasterelo
sis, pulmonia encoma:rtadissa), el còlera (enter)tis infecciosa, tifus) i la 

1pesta porquina, perquè coneixent-los abastament. podrem entendre'ns 
també en indicar 111 remei o traJCtament o seguir P'er cpmbatre-las en 
cadJa cas i per cada ma:lalti:a. · 

Per· a deturar els estralls de la pulmonia encomanadissa (septicèmia 
hem.orràJg.i.ca) acoep!Jada com a actual malum de,Js por-cs, hom recomana 
<le no entrar les garrinades acabades CLe comprar sense una observació 
de <:¡uinze dies, i més que res, n.o: barfejar-les amb altres ·cartades sa
il1les . Si durant l'observació es presenta la malura, -cal vacunar tot seguit 
seru;e provar ni vo1er assajar -cap mena d•e Temeis qUJe: no donen cap 

\ 

assegurança; la v-acunació si no té eficàda quasi ·absoluta com La del 
Mal roig, per que es _{)repara tan S9<1s una vacuna de migradla força .cu
ra!Jiva i p!leventiiva degut .a dJficuitats tècniques, arriba en canvi a 
salVJa'l' ·el 80 per cent dels por.cs sospitosos ,d' emmala.l!tir d'aquella ma
lura. 

La vacuna per a la PulmoniJa encomanadissa dels pGrcs :es troba a 
tots els Laboratoris <preparadors d:e Vacunes i Sèrums. 

C .. N. DANES I CASABOSCH. 

El cotonet del taronger 

A vui, 12 d '·octubPe, el P'agès m'avisa que molts tar.cmgers de l'horta 
.astan .alf•ectats d'una malura. En veure'ls, dono raó al pagès; els 

.tarongers de l'horta pateixen d'una malaltia que simptomàtkament es 
presenta així: les taronges es .dobreiJ{Ien a clapes d'un·es .coses com a 
ter-anyines blanques, les fulles i :rames terminals també; qu·ant dos o 
tres taronges fan un pom i es toquen, entre elles en el. punt de contacte 
és on hi ha més teranyines; moltes fulles es caragolen, s'assequen i 

.cauen. Les ful1es i taronges afectades d'aquesta ma;lura sembla que 
I ' 

1bagin estat asp•ergides amb un líquid sirupós, 10ar en <tocar-les amb els 
dits tr.QbE!lffi qule•lcom ra;pegalós. El negre ·e~ aquests tarongers troba ·un 
òamp més a ·propòsit i .s'hi ha desenrotllat abundosament. L.es formi-

\. 



Agricultura ·,589 

gues llamine,r-es, dóna g.o1g v.eure-Ies cercar els sucs que excreta l'ar
bre; aquí si que viuen en l'abundància. 

I 

Un taronrge·r en el qual antany va observar-se 'la mateixa maluva, 
.enguany és •envaït més fortament; resta tot -esgrogueït, té la tar.o.nja 
més petit!j., en men:ys quantitat i dirí•em <ple es mor; aquesta malura 
·qu~ e,s pre&en,ta ara en la forma que hem dit, la produeix una .cotxilllilla 
.de la subfamília Pseudococcine ·coneguda per Pseducoccus citri i .també 
_per Dactylopius citri: Ataca ·el taronger, llimoner, ponceme·r, baladres i 

possiblement ·altres plantes. 
Si orbservem una fullra d'un taronger envaït, p·odl'ern •estudiar l'insec.tJe 

.en ses diferentes moda1itats. 
Les terenyine.s 'no són altra cosa qwe filaments rdl? seda que fabrica 

l'insecte radulte. Si de dintr-e a<Dl€Sts fiiaments, amb agulles .apropiades 
.ex.t11eiem rms granets tot just perceprtibles a simple vista, i els posem al. 
mi.croscopi, podrffill veure que són ous i larV'es. Així tenim que aquesta 
~txiniUa és oví para com quasi totes. ·Els -ous són rogencs, de f.o,rma
oy~1ada i en cada cabdell de seda, podríem contar-ne més de doscentes, 
postes per una m8ire sola. 

Les larves que hem •extret d'entre •els fi.ls die seda, són de color groc 
-taronja, d'antenes. i p.o,tes llargues, ço que •e-ls P'ermetJ •crurninar per les 
iulles i taronges. Amb vidres d'augment, hom pot veure aquestes . petites 
cotxinilles amb d]les ·Cerdes, una per oostat die l'>€xtremitat albdominal_ 
Aquesta ea!'acterística persisteix sempre fins a l'in&ecte adultJe, masclie 
1 femell.q.. 

En la mateixa fulla veurem amb Jle:nte, 1a larva més desenrotllada, 
pe·rò ara les potes estan atrofiad~s ri no es veuen si l'in&ecte no '€S posa 
1en posi.ció suplna; el~ ranells o segments del cos i abd.omen són méB 
manifests ~ sembla q e l'insecte hagi ·estat polv.o¡ritzat amb farina. Des 

cada marge •lateral dels anells <> segme;p.bs, surt nn pa11eill d'espines de 
la ~teixa longitud, ço que dóna •a :la cotltinilla un aspecte característic; 
·aqueix .estat és conegut per' nimfa o úUima ban·va. · 

La cotxinilla adulta es dif.erencia de la forma que hem drescrit per 
-certs oaràcters entomològics que .no són pler a descriure aquí, i per-
-què frabrica aquellres •tel'enyines que ja hem vist, i que des d'ara les ano-
menar.em sac ovig.en perquè .conf.,enen les postes de l'insecte. Aquestes 
terenyi'f\eS Ies fabrvca Ja mare per a salvar la descendència del mig 
.ambiept. 

I 

La Saissetia oleae, el Poll roig i 1e1 Poll blanc hem dit en aquestes 
p·1anes d'AGRII::UIJrURA, qoo en morir, amb son cos resgurardren la des
(}endènrcia. La Icerya Punhasi, la Pulvinària Floccífem i el Ps<6Udo

coccus citri, salven amb ·llurs secrecions sedoses la proginretura. 
Les larves de Psedococcus cit1·i qUJe han de donar mascles en .última. 

f 
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evoJ.ució, •es :revesteixen d'una cap•a o follícul cotonós blanc i de forma 
subcilindrioca de la qual en su.rt l'insecbe perfecte d'ales més llargues 
que el ·cos, fosques pels molts pèls .peti16 que les ·recobreixen i horitzon
tals quan l'insecte reposa; ~aquesta .cotxinilla mascle és de vi•d·a -curtís
sima, .Ja necessària per a la ·continuadó de l'es·pècie i no porta aqueU 
punxó abdominal que vegérem •en 1e1 mascle del Poll blanc; en -canvi 
subsisteixen 1es dues cerdes blanques abdominals, que hlem vist en 
l'estat larvari. 

Hem vist aquests dies, una vinya americana empart.ada, p1e1r tal que 
faci ombra en hores solellad·es d 'estiu, que el Psewdococcus hiavia inf.ec·-' 
tat; Ien l'exrtremitat dels sannents, en el punt d'inserció de les fullres i 
en llur lirm•be, es poden rveullel larv.es, nimfes i insectes acabats d'aquesta 

. cotxinilla, que, moldejada per Ja planta hospitalària, pren unes lleugeres 
•modillcacions degut a les quals •els entomòlegs a aqueix Pse']J.dococcus 
•l'han dassificat per Pseudococcus vitis per reflerir-se a -la pl~nta que 
el soporta. 

Lluita biològica.-A Catalunya tenim una f.auna natural molt çon
tràriJa al Pseudococcus que el fren.a enormenent. 

Hem pogut obSienaJ' amb gran abundància 1es característiques ·~ostes 
dè ies Chrissopés en l:es tar.ong:es infectad·es de Pseudi<J'coccus; l'abundàn
cia d'ous pedicil!M.s d'.aquerues i el sens nombre de larves, ens fa rcl'eure 
.amb !fonament que les Chrisop~s poden· aniquilar la eortxinilla. 

Mirant ben bé lles fuU.es i taronges veurem uns rfeixets que semblen 
aguUes rde .cap .c1aV<ades p•er la 'Punia .a les fulles o taronges; •l'extl'emitat 
,superior és l'ou que resta isolart de la fuUa ·pel pep. Manta vegada 
d'up. sol peu, surten nombroses branques portadores d'.o,us en llurs ex
tremitats. Aqu-estes •post1e·s que semblen ve.g¡¡ta:cions -criptogàmiques cal 
1100pectar-les car són .gèrmens de vàries espècies 'de ·Chrisopes qure le!ll 

estat larvari es nodreixen d'ous i larves de PS>e,dococ.cus. 
Les marietes, tabmé conegud·es per ChiLocQ1'US bipustulaflus, sÓn grans 

enemics de les postes i larves del Pseudococcus. 
Els Apia:m.~heus cerquen fer niu ben a prop d:el sac ovigen d'aquestes 

cotxinmes. 
També hem vist, uns caicídids probablement Chiloneures, eixir del 

sac ovigen. 
Lluita quím.ica.-A ser p.ossible deurien ap1icar-s:e. les gas,sifkacions 

amb cianbidri•c per a combatre aquesta cotxinilla p'ell'ò, ' per l•es dificul
tats que •puguin presentar-se recomanem les següents fórmul,es: 

Aigua 
Lis ol. 

100 litres 
3 t )) 

• I 

Amb la màquina de don.a:r sullf.art .a la vinya pot aplicaT-se aqutesta 
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:fiór:rnuloa. mem.sualment durant •els m•esos d'octubre, novembre i de
sembre. , 

E~s polisulfurs de la fÓrmula Savastano associats al sulfat de .coure 

fent ·po•lvoritzaJCions mensua1s , durant els mateixos mesos són també 

recomanabl.es. La fórmula convenient és : 

Aigua 
Sul.fat de coure. 

Polisulofurs Sav>astano. 

•Calç apagada. 

, .. , 100 ·Litres 
1 quilo 

21it~ 

1 quilo 

\ La preparació d'aquestJa fórmula una v·eg.ada obtinguts els polisulfurs 

no té cap dificultat. 
~OAN AGUILO i GARSOT. 

~~~-~--- -- -~--~~~---- --------~~----~ 
I 

Cisternes per als sucs 

No essent conegudes, o. essent-ho molt poc en•tne: nosaltres les eis

- te1n·es p-els sues, hem de detallar llur construcció, i per -això res mi

llor que seguir les instruccions del savi francès Ringelmann. 

Rlepetim ]ln •cop més qu·e en tQt femer té d'haver~hi necessàriament 

una cisterna, o clot on :es :roecullin els líquids brute que s'esoorr-en dels 

fems, i on vagin a para.r els orins directJament des d-e les quadr-es o 

estabi~s. 

En construir el femer s'ha d'escollir el Uo.c on s'•Iia de fer 1a cisterna 

pels sucs, la qual formarà sempre part de•l .femer. Com a norma gene

ral aquestes .cisternes es , fan en mig del femer si aquest és de grans • 

dimensions, i quan és ·petit es eoloquen en un dels extrems. En cal

cular la cisterna, el primer que é-s necessari conèixer és la -capacitat 

que hla de 1lenir; per això ~s pr-ecís saber el volum apooximat del 

líquid que 1en ella s'ha de posar. 
Per a que serveixi de base d'aquests .càlcuis donem a -continuació 

les següents d•ades : 
S'admet ·com terme mif.jà que la cisterna d1eis sucs ha de teni·r: 

Per Ull cavall .o, mula ... 1 metre cúbic 

Per un bou die: treball ... 1 )) )) 

Per una vaca lletera o bou a 1' engreix ... 3 )) )) 

...... 
Per un porc ... ... ... 0'5 )) )) 

Per cada 5 ovelles. 0'5 )) )) 

... 
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Amb aqueste.s dades que al nostre país exigeixen alguna comprova

ció ~es pot calcular la capacitat màxima que ha de tenir la cisterna. 

Així: Suposant una finca on hi hagi dues eugues, 3 vaqu~s lleteres, 

2 bous, 90 ov.elles i 10 porcs, tindrem: 

2 metres cúbics per les 2 eugues 

9 )) )) )) )) 3 vaques 

2 )) )) )) )) 2 bous 

9 )) )) )) )) 00 o.veli'es 

5 )) )) )) )) 10 pOI'CS 

27 )) )) en ttotal. 

Però, com que ·la cisterna es pot buidar sempre que per estar plena 

sigui necessari, se li dóna habitualment una capacitat igual a la mJei

tat del volum que s'obté amb el càlcul anterior, o sigui que p-er una 

finca que tingui el bestiar indicat Ien l'exemple anteri.o,r, no •es necessitarà 

que la cisterna sigui de 27 metres .cúbics, sinó que sigui de ·la meitat, 

és a ·dñr de 13'5 metre·s cúbioo. 
Ja hem dit que l'operació imprescindible :pera obtenir uns bons fems 

és de regar el munt amb. els sucs per a evitar que es dessequi, i, per 

t1a;r1t, com que s'han d'elevar els sucs no convé que la cisterna tin

gui una profunditat major de 2 metre-s per :r.o fer massa penosa, l'ope

ració. Fent-ho aixi, demés, ~es .cisternes són de .construcdó senzilla i 

no resulten ca11es. 
L'amplada més .convenient que deu donar-se a aquestes cisternes és 

de rms d<ls metres. 
Fixades a:ixí la profunditat i l'amplada, lés calcula la llargada, seg<lns 

el v11lum interjor que hagi de tenir. Aixi, per a contenir els 13'50 

metres cúbic-s de l'exemple anterior, suposant una profunditat i am

plada de 2 metres, es div.ideix 13'50 per 4 i el <Dl-O.Cient 3'39 metres seTà 

la llargada que s'ha de d'Onar a la ·cisterna. 

La forma millor i més econòmica a donar a la cisterna, és 'la pris

màtica, de profunditat igual a l'a;rnp·lada. lJes parets -laterals tindran 

un gruix de un quart a la tercera part de l'alçada si es fan de mam

posteria; el fons també ha de ser fet de mamposteria, hidràulica com 

l'anterior, ~ b.a d·e tJenir una petita inclinació de mig ·a un centímietre 

per metre amb el fi de presentar una forma cóncava per a que el dipò

sits puguin anar a un ¡petit r egueró collocat en el centre de la cisterna. 

L·a •part superior es cubreix a;rnb fu~es posades les unes al •costat 

de les aUres. 
Quan en lloc de fus !les s' empr·en vigues de ferro, cal :tenir molta cura 

que no es rO!VIeUin. 

\ 
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Aquestes ·cisternes solen cubrir-se amb vO'lta. 

Per a elevar els sucs, sigui amb l'intent de 11ega.r els fems o .amb el 

de transporta.r-l'Ds .al camp, oo necessiten aparells especials. 

En les grans ·explotacions s'1e:rrwren bombes que poden ésser aspirants, 

c.om és lo corrent, impelents, o de rosari. 

En les finques petite.s s'empra una galleda. o una palanca. ' 

Acabem aquesta part dient que }1e s dues condicions qve ha de •reunir 

tot femer és tenir el paviment impermeable i una cisterna per a recollir 

els sucs. 
G. BOFILL 

La cria del cuc de seda 
li 

L A indústria sericírco'l.a consist~ix en la cria del cuc de seda per la 

producció del ·capell. 

ÉS saout que ql).aLS'Í tots !els insectes per passar de l'estat de CUC a 

a l'estat d'insecte perfecte (papallona, escarbat, et-c.) passen per un 

estrut intermedi més o menys llarg durant el qual s'adormen i t'Dt dor

mint van ·ef•¡¡c'.oont la transformaCió ,que ha de desfigurar-los oompleta

ment. En aquest període .anomenat de aisàlida desa;pareixen els ca

ràcters del 'CUC i ap.areixen, en canvi, els d'e l'.insecte penfecte és a dir, 

els de la mar·e i del pare. 

En l' estat de crisàU. a •l'insecte n o, pot .def•ensar-se ni d<e les incle

mències de•l .clima ni dels atacs dels seus enemics. Com que dorm - i 

no hi ha manera possible de d<e.sperta.r-lo - n-o pnt v•eure els perills que 

l'amenacen i cercar, amb els mil mitjants extra'Drdinaris dels quals dis

posen .els insectes, una defensa. A1esh'Dres, pi"e>vhsorament, abans d'a

dormir-se es fabri·ca un. refugi. Aquest refugi en el cuc de seda és el 

.cap,ell constituït per un teixit d'un fil finís.sim de ·sed<a. que és e:l que 

produeix l'agri1cultor i ·el que rec·erquen les filatures, és a dir el que 

constitueix el producte de la .indústria s.ericícola.. 

Abans de passar a d<escriure la cria cLel ·cuc és necessari que par

lem, enc que breument, ·de la seva vida, car .aquest CO'lleixement és ~es

sencioaJ pel sericicultor 'eU qual ha de d'·e.r la cria. segons les ca.rructerís

tiques i aptituds de l'insecte. 

~l ·cuc de seda passa, com :ta majoria dels altnes insectes, pels estJats 

suc-cessius d·e ou, larva (o cuc) crisàli.d•a i papallona. 

, 
I 
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De l'ou, posat per la mare, neix la petita eruga (cuc o larva). 
Aquesta es nodreix exclusivament de fulles de morera i va creixent. De 
petitíssima, que és quan neix, arriba a tenir les dimoemsions dei dit 
índex -o si voleu, per fer una comparança més d' estar per casa, les 
dimensions quasi d'un caliquenyo. 

Durant la seva vida a l'eS"..at de cuc, el cue fa mud•es, és a dir canvia 
de pell. La seva pell té certa elasticitat ço que li permet d'anar creixent 
perquè el vestit oedeix. Però arriba un moment en que el vestitJ ja s'ha 
allargat i eixamplat prou i no pot donar més. Aleshores el cuc aban
dona aquest vestit, és a dir, aquesta pell que ha p.o.rtat durant uns 
qUiants dies, i se'n fabrica una alf.ra. 

Aquest canviament també el fa d<>rmint. Quan arriba el mom2nt 
d'abandonar la pell vella s'agafa bé amb les potes en el lloc on · es troba, 
aixeca el cap, i així .es queda deturant tota activitat fins" la de men1ar, 
esperani que estigui a punt Ja pell nova. 

De mudes, i per tant de dormides, •en fa 4 durant la seva vida. 
Cada d()rmida dura de 24 a 48 ho.res com a màximum. La primera la 
fa als 6-8 dies d'haver nascut. La segona al cap d'altres 6-8 dies. Al 
cap de 7-8 dies fa la temeTa i als 8-9 fa la quarta i última muda. 

Cada dormida o muda distingeix una ooat del cuc, cosa que és útil 
de .tenir present •perquè és ·COnvenient de posar junts els cucs de la 
mateixa .¿dat. La primera edat va de la naixença a la primera muda; 
la segona ed•at de la primera a la segona muda; la tercera edat de la 
segona muda a la -tercera; la quarta edat de la tercera muda a la quar
ta, i l-a quinta i última edat va de la quarta muda fins al erisalidament. 
Aquesta quinta edat dura aproximadament uns deu dies. 

Les duracions que acabem d'indicar no són com oes pot compendre 
fixes i invariables; les curéS, l'alimentació, la llavor, 'l·a temperatura 
podem escurçar-les o allargaries. No es tracta, .però, die variacion\S 
f()li.es. 

En •acabat de la quinta edatJ el cuc crisalida, ço és, arriba al moment 
c1e donar el producte de l'indústria. Abandona aleshores el lloc on ha 
viscut i va en cerca d'un reconet apropiat per tetxir el seu ·capell. Un 
cop l'ha trobat, treu per la boca un filament líquid, secretat per unes 
glàndules esp•e:cials, que, en contacte de l'aire, es solidifica i constitueix 
Ja seda. A <:òpia de d.onar vc,ltes i voltes sobre si mateix, sense trencar 
mai el fil, va [-ent capes i capes de sed·a fins a formar una mena d'ou 
consist•ent dins del qual queda amagai i s'adorm per formar la crisàl~da. 

El p81gès ha d'.impedir qu•e l'evolució del cuc continuí fins a con
vertir-se en papallona perquè un cop transformat, surt del capell i el 
forada inutilitzant-lo per la fila.tura. Veurem més endavant com s'ha 
de fer . 
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En els nost11es climes el cuc c1e seda no es pot criar a l'aire lliure 

cotiD es fa, seg.ons tenim entès, a algunes localitats de la Xina i del 

Japó; cal•tlenir 1CYcals. Aquests, però, no han de tenir res d·e particular; 

n 'hi ha prou que ¡;i.gui.n see;s i que puguin v·entiJar-se per treure fàcil

ment l'humitat i l'aire viciat que es produeix en conseqüència de l'ac

tivitat vital dels cucs. 

L'humitat és un dels enemics pitjors d·el cuc de seda, tant perquè el 

perjudica directament com perquè afavoreix la pudridó dels excrement:> 

del cuc i dels residus d·e f,ulles de mor·era que l'insecle ha deixat. 

Una altra precaució import·a.nt a recordar és la que es refereix <t la 

temperatura, car el cuc necessita, com indkarem, un cert grau de Clalor ~ 

i sobi,etot un calor constant sense salts i desequilibris. 

Per a evitar els ·excessCis d',humitat va bé de posar trossos d~ calç viva, 

que es ren?'ven de tant en tant. 
En l¡¡s grans •explotacions, com n'hi ha segons >tenim entès al nord ' 

d'Itàlia., •es fan -locals especials .:1mb tots els requisits però, ·com· que en 

el fons es -pot fer d;e més i de menys, en totes les cases de pagès hi han 

e•ls locals necessaris pelr fer la cria. .Molt sovint més que en la cl:.i ·Se: o 

l'estat dels locals el problema està en les dimensions, car· el cue, a; me

sura que •Cl'e:ix, va necessitant més espai fins a ocupar-he una proporció 

considerable. Per una unça de Uavor es nec·essiten al final, quan els 

cucs són a la quinta edat, seixanta metres quadrats .de canyís. Això 

vol dir que si es criessin -tots •en un pla, ço és, no en canyissos sobre

posats, seria necessari un local de 6 metres per 10. Aquest fet fa que 

sovint al rfinal c1e la cria, tota la casa de pagès estigui plena de cucs: 

la cuina, ·e·ls dormitoris, els corred.ors, les golfes. Per sort és cosa que 

dura poc temps i es pot suport;ar, sobretot recordant que la molèstia es 

tradueix en pessetes. 
AGRíCOLA. 

. ' ' COMENTARIS 
Les gràf iques ensenya nces 

Repassant els estats i di·buixos i gràfics que la "Junta Central da 
....- r::olonización y RepoJ:Jlaeión interior» ha profusament escampat en un 

quadern d'inrformació .f•a p.oc repartit, preníem esment geogràfic del 
focus d'activitat, en concessió i estudi. 

Pul:lulen els, nuclis a Extremadura i Anda:lusia, segueixen en ordre 
Alacant, poca cosa a Castel!Ja i Leon, i res en absolut al Nord, Aragó 
:li Oatalunya. TÓt d'una és .avinent un fet fill de la consideració lò.gica 
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de que allí on l'acció social va mo.ure's amb sindicació, cooperaciO 1 

lleis de provada eficàcia, l'eSif.orç co1lectiu :va avançar-se a l'auxili ofi
cial, fent obra positiva; o en a•ltres termes: la ~orça d'assodació és 
ravorable a l'Estat perquè el desentén de sacrificis, enrobustint-se per 
compte propi. 

Mirem, però, les vies carrileres i se'ns mostrarà la pobresa i gran 
manca de relaci.o.ns; !Veurem que l'Estat tindria· aquí moltíssim que fer, 
mes que, un cop fet, multiplioaria riquesa. . 

Altra missió iestaJtal: ordenar, regular el crèdit agrícola. Són. 
mides de general utilitat i són empreses impossibles de realitzar pe1· 
les co;rpora-cions i federaiCions. Amb tot, les caixes rurals dels sindicats 
i c.oopenatives donen tprova de com el seny social va molt a avantguàrdia 
Je lc.s idees de foment o¡fi·cial. En síntesi: millors són els ciutadans 
que els governs, i més dignes d'atenció i sort els primers que ets segons. 

La molsa dels arbres 

Damunt els troncs i les grosses branques dels arnres es desenrotllen 
molses i liquens que si bé no fan un dany massa important, impideixen 
les funcions normals dels arbres c1arnunt dels quals viuen. 

Es fàcil de fer-les desaparèixer aplicant sobre els arbres envaïts un 
suc bordelès preparat amb tres quilos de sulfat de coure, tres quilos de 
calç i cent litres d'aigua. 

L'aplieació pot ésser feta amb -él polvo.ritzador o amb un pinzell. 
Aquest tractament serveix també per destruir altres 1paràsits dels 

arbres fruiters. 

Els ferrocarrils i Ja fructicultura 

La fructicultura a Califòrnia ba pres un extraordinari desenrotlla
ment. Això és degut a diverses causes que hem anat i1lustrant suc
cessivament en aquestes planes. 

Ultra el clima favorable, l'esperit progressiu del pagès, l'acció efi
caç del govern, etc., hi ban ajudat també les companyies ferroviàrie!> 
posant a disposició dels agricultors el material necessari per assegu
rar la regularitat de l'exportació i per assegurar també l'arribada en 
bon estat de la fruita expedida. 

A Espanya, les companyies no sols no milloren el material sinó que 
augmenten les tarifes. 

La tprova de com als Estats Units les companyies ferroviàries afa
voreixen la fructicultura pot veure's en el fet que des del 15 de juny 
de 1923 al 15 de juny de 1924, és a dir, en un any, han augmentat, 
solament pel senv:ei .californià, de 33,800 a 37,117 el nombre dels va
gons frigorífics pel transport de fruites. 

D'aquests vagons no tenim notícia que n'existeixi cap a Espanya. 

El conreu de tabac 

El Sr. Torres de la Serna hra donat a Madrid una conferència ex
plicant els resultats obtinguts amb el conreu del tabac. 

Les collites màximes assolides per hectàrea han estat de 3,000 quilos 
en regadiu i de 1,900 en secà; els promedis respectius han estat de 
2,200 i 1,400 quilos respectivament. ' 
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Les deJeses de conreu, que durant el primer any pujaren en al
gunes parceRes a 3,000 pessetes, es reduïren notablement en el segon, 
descendint fins a 1,650 i 1, 700 pessetes en dues finques de la província 
de Sevilla. 

Els beneficis, qp.e segons càlculs aproximats poden esperar· els cul
tivadors, són de 800 pessetes per hectàrea en secà i 1,400 en regadiu. 

La eollita es ven a 1'50-2 pessetes el quilo. Amb 10,000 hectàrees 
que es cultivessin es podr1a obtenir més del 50 per cent de tabac im
portat per l'Arrendatària, s'invertirien més de 15 milions de pessetes 
en jornals solament i l'economia del .país sortiria beneficiada en més 
de 50 milions de pessetes. 

Fruiters a .l'engròs 

A I•tàlia s'ha constituït d' .ara fa. poc una forta soci,etat de 4.000,000 
de lir.e.s de capital social, amb l'obje·cte .de crear :unes grans plantacioos 
de fruiters a -la províneia d.e Sa-lerno. 

Aquestes plamtacwns, lesti:l calif-ornià, puix abar,caran unes -300 hec
tàrees arreu, es faran vora les runes del temple gr.ec de !Po·estum. 

La «F.rutta Bonvicinin, qu¡e aquest és el nom de Ja Societat i el del 
seu direcf.or, ha ,r-ebut tota mena de f•acilitruts del Gov.ern per .a la seva 
implantació i no tindria Tes d'estrany amb l'a:fició que diue'n que 
Mussolini sempre ha tingut pels arbres (va .prüolamar l'olivera «àlbe·ro 
nazionalen) i ~pels esdenJaris de magnitud, que ;el «ducen hi f·es alguna 
visita trob.ant-ho prou mare per a ·la seva persona. 

Els silicats potàssics com adob 
' En la natura, so.rtosament, les substàndes que contenen potassa 

són força abundants· Això no vol dir, però, que estiguin regularment 
distribu1de3 ni que tinguin toves 1es matei~es propi,etats de subminis
trar .amb una iguaJ rapidesa aquell element 'llutritiu. 

P.er exempl•e, a l·e.s nostres costes dJe Llevant, integrades per terrenys 
granítics descomposats, les terres de conreu sóri fortament potàssiques 
degut a l>a presència d'u'll mineral, •el feLdespat o1·tosa, qu.e ~ra un dels
constituents de la primitiva roca. Si anem, però, pel massiu de les 
costes de •Ponent, terreny cretàck ·format per P'edres -calisses, en els 
claps de terva argilenca que pel fenomen eoneg.ut per la descalcifieació 
es formen, la potassa hi ·escasseja força. 

D'·aquf ve 1a nec·essitat ·dels adobs potàssics, d1e1s quals els més usats 
-clorur i. sulfat de pota~sa, kainita, sals de Stassfurt, -c.endres,........propor
cionen .aqueUes matèries a dosis elevades, si bé ·,e1s p're:us d'adquisició 

r.esulen quelèom pujats . 
.Però, com dèiem en comença.r, en la natura n'l'li han moltJes de subs

tàncies c.onte:nint potassa ~en abundància i U>rnEIDJ. a dtar el gru,p de 
roques constituïdes per silicats aluminies potàssics, que és nombrosis
sim. Entre ells, a més de la 01·tosa ja ¡esmeniJ3JÇI.a, hi t robem la leucita, 

"' que 'cooté un 15-20 per 100 de K2 O (òxit potàssie) i l' ortocla;ssa que en 
conté d'un 10 a un 16 per 100. 

A Newark (Nord All:nèriea) han estat fets assaigs d 'adobada p.o.tàs
sica amb .aquestes substàncies i han doill:at força bons ~resultats a condí-

. ( 
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ció de que siguessin mòltes ben finament, aix,ò diegut a l!a. lentoitud amb 

què el minera l va cedint la seva potassa activa. 
Hi ha substàncies que afavoreixen aquesta dissolució, ftmt més rà

pids .els efec1Je de l'adobada, entre elles les sals de cald, OO'IIl el guix, 
o la mateixa ca.lç apagada. 

Contràric1.ment, les sals sòdiques obren en un sentit oposat, despla
ÇaJnt les potàssiques dels teixits vius àdhuc. 

INF ORMACIONS COMERCIALS 
Vins 

Som allí mateix on érem la darreva. quinzena: un total desentendre's 
te l comerç en gros de les compres, i úmicament movent-se els petits 
industrials per a proveir-se de les minses quali.tats que els seus clients 

nec·essiten. Val a dir que no tenim mercat ni: per ara, grans espe
rances d'aconseguir-lo. 

Prenent com antecedents les transaccions reduïdes que referim, ens 
parlen d:e sindicats que no troben comprad.o,r a més de set ra·ls i mig 
car.ga-grau; que ien petits volums s'haJD pres vins negres de dotze

tretze graus a dues pessetes hectolitre; que al Vallés, certs colors rosats 
ben fets han sortit de trenta a trenta. cinc pessetes carga, però que 
gairebé són tant sols detallistes els que han ajustat ·a salts de celler uns 
escandalls als petits pagesos. 

Si el comerç magatzemista està retret, la gran propietat i els sindi
cats amb cellers :Plens no fan altre que esperar hores més · ventu
roses. 

Les cotitzacions franceses · del 20 al 28 donaven · les següents valora
cions promitges: negres, de 8 a 9 graus, de 58 a 63 francs; de 9 a 10, a 
63-68; de 10 a 12, a 68-80; rosats, de 7'25 a 7'50 .francs grau, i els clars 

de 7'50 a 8 francs. 
El malestar ve accentuant-se i les gestions sovintegen sense treure'n 

un bri de llum ni de esperança, car, per ara, el gi'a.n problema de la 
crisi interior resta ofegat per l'ang<lixa d'un avenir incert i la commoció 

bèl:lica al Marroc. No s'obiren orientacions exportadores, sinó proce
diments coercitius que no pod.en millorar el malestar de la producció, 
car les solucions d'espera que automàticament es resolguin en bé són 
tardaneres i empobridores:) no. tenim una política econòmica ben dirigida 
vers un fi d'intercanvis nacionals, i és, per tant, natural que abandonada 
Ja producció al mercat consumidor tan desigual i castigat, trigarà a 
trobar-se em el bon camí del treball productiu i compensador, perquè si 

·tes v.~.ltes ma;p.ca mercaderia die: d eterminada co.ndició, en sobra altres 

de tal altra mena. Solament unes ben estudiades normes econòmiques 
podrien amb persistència esmenar els erros, mes per ara enlloc apunta 
aqu·esta tendència, jla que semblem isolar-nos del món mercantü sense 

que l'industrial s'hi senti millor regit. ;Pagesos pobres jamai no podran 
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fer-li caldo gras a la indústria, sinó que, contràriament, contribuiran 

a ensorrar-la. 
Diguin els més il:lusionats i optimistes si per aquests viaranys pod!ell 

m enar-nos a bon camí i 'POrt, o si no estem amenaçats de fatigar-nos 

i peràre'ns. 
PERE J. LLORT 

Olis 

La situació del mercat d'olis és cada dia més anguniosa, no es fa 

res i es veu com •els .olis ·dolents van pujant d.e preu i com els fins van 

baixant, però ·en ta:l extrem, que ~avui un corrent andalús porti igual 

preu que un fi dels nostres i és que falta oli pel consum i ren sobra 

de fi. 
Això no s 'arreglarà que no s'exporti d'una manera 

arribarà mentre no es tr·eguin rels drets i mentre ;no 

de l' estrang!eT, puix avui estem molt més cars. 

franca, i no s'hi 
es posi al nivell 

\ 

La taxa és una de les altres coses que dificulten la marxa normal 

del mercat; fa més de dos mesos que els comerciants de la plaç,a estan 

~sp:erant aquest oli i fins ara encara no n'han arribat ni deu bocois 

per cadoa un; això ha :f!et que durant aquest intèrva.J de temps s'ané!' 

venent l'oli que tenien en :existència i es quedés la plaça sense oli pel 

consum públic. Naturalmie'Ilt, que d'oli a Barcelona n 'hi ha encara per 

bastant temps però més de tres quartes parts és d'oli fi, i si bé el patrio

tisme o ~a por dels nostres comer-ciants ha arribat fins ara a donar 

oli a 52 duros i mi.g, quan els ha costat 54 i fins 56 duros, potser no 

passaria igual .si s'els manés que donessin a preu d:e taxa (52 1/2) els 

olis ,fins que els costen a 60 ó 64 duros i que ells guarden per a preparar 

llurs marqu:es. 
L'únic que hi ha de cert és qu1e on la taxa és més barata és a 

Barcelona; a Madrid la tenen a igual preu però cal comptar que sóJt 

a les po.rtes Jl:e Ar!.dalusia i rels coota més de deu cèntims més barat de 

ports; naoturrulment que els que taxen pensen que a Barcelona "s bar

J•eja, però cal que aqurests senyors pensi~ ·que .J'oli de llavors costa avui 

posat a Barcelona a més d·el preu. taxat, i per tant ja no hi ha benefici. 

A Saragossa la taxa és fixada a 2'35 i •a Lleyda a 2' 45. 
P·er la provincia d•eJ Tarrag·ona ·es va intensifi·cant cada di•a més la 

fabricació d 'olis nous ; treballen lla major pa.rt dels molins amb olis de 

terra, ja que de l·es 'COllites se'n presenten poqu·es a la venda. 
A la pròxima quinzena es començarà a Lleyda, on no obstant haver

hi un poc die; cuc, sembla que es faran algunes classes bones. 

Els olis nous del país no han arribat encara al me:rcat d:e Barcelona, 

puix el que s'ha fet fins ara s'ha queda<t pe.l consum èl(e les comarqu·es 

product{)res; allí s'ha p•agat en 32 y 33 pessetes el càntir. 
D'Andalusia ha an:ibat algun oliat de terra, 7 ó 8 graus d'acidesa, 

que s'ha fet ent·re 49 i 50 duros; amb -oiis d'e tres graus s'han fet con

tractes a 53 duros, a entregar en nov.em.bre; a 50 y 51 se n'han fet ja a 

entregar en des.embre i gener. 
En olis pous de classe bona, no s'ba f!et pa.s res, però és de .suposar 

qu·e ar.ribaran al vo1taJ}t de 55 duro.s carga, preu que anirà baixant si no 

són soRici1ats per l' exportSJCió. 
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Eri -els olis rfins vells no si ha vist c'ap modifiC!a.ció .que es pugui tenir 
en compte. 

Els olis al sulfur, han sigut aqusts dtes ba.Stant sollicit¡¡,ts, sobretot 
els de sabpn-eria, per ajxò s'han anat Jiqut<lant algunes partides que 
hi àlavta en rv·en-d·a a la.. plaça. 

D 'Am.~ al usia ens vénen <Jfertes de la nova -collita que varien entre 
125 i 135 pessetes, bordo Sevilla; mes aquests preus no .són pas acceptats 
pels nostr·es •comerciants que segurament esper1en uJlla baixa de ·pr.B'Us 
i p:er a ixò no deu¡~n voler -comprar. 

Essent aquest any un any dels que el cuc s'ha generalitzat pe:r; tones 
les comarq'Ules <Jbe·ïcoles, es :moU fàcil que vagi recercat l'ol.i al sulfur de 
baixa acidesa, ja que 1aque,st avui s'ha estès d'1111a manera •extra<Jrd1-
nària dins del ·COnsum dels olis industriais i p:eT altr:es usos. 

t-ISINI ANDREU 

Cereals 

El merça~ de •cereals a Catalunya es tro!Ja acÚJ.]aJment ·e:n JlD compàs 
d'espera. 

Dies ·enrera, com que hom creia imminent la puja dels blats, s 'efec
tuaren abundants compr·es. Ara bé, si els fabrkants .corop;ra.ren abun
dantment i ib.an mòlt les seves adquisicions, .com que {}Jesprés ba 
sobreV'ingut Ja puja, tenim que, d'·una par"t<, els fabricants tenen les fà
briques pt.enes, i,· per }'.altra, ens trob\em que .els flequers n.Q compren · 
sinó ço més pr\eCÍIS, i encalla, s'entén que obrerri així :els que no bavie:n 
efecbp.at grans · prov¡e.ï.m.·ents de fariha, qu.e de •ots 'n'hi. ba, i pe.r tant, 
les compres que s'efectuen per a eixir del pas; no són pas su~cients p-er 
a • descongestionar ·la grossa quantitat d.e . .farina que .tleniro amagat
rllemada. 

A més d'això, succeeix qu€ van arri:bant ¡yag·ons de d.ifícil venda, -c<Jsa 
sempre dtgna d'ésser tinguda •en -compte, i que ~ns •mostra que no hi' ha 
llei que va1gui contra la necessitat. 

Sembla,. ·però, qu.e. els moments 1actuals d'lèX·pectació no acwbaran -ce>m 
altres vegades amb una neta vi-ctòria d'una de les . dues parts sobre 
l'altrà, sinó que ·es creu més probable 'Una intervenció governa.'tiva que 
redueixi que·lcom eis actuals preus, fent possible el re:r;raixement dél 
tràfec. · 

Els ·ordis, 1avui oercats àvidament pels coroprado.rs, de tal manera 
que quasi no en resten existències. s'nan demana~ fins a 40 pessetes els 
100 quilos, sense acceptar-se !'.oferta. El mercat segueix indecís, encara 
que ¡es pot veu,re que té tendènc~a .a J.'alça, lp!C aconse.gutrà d'afermar-se 
per •!'·escassetat 'de la mercaderia. 

A -titol d'inf.o,rmació ·anotem. 
I ' B'lats : cand.eal selecte, a 47 pessetes els 100 quàl<Js; ·emp1edrats, a 46; 

.crucher, a 44'50; rogencs, a 44'50, sobre vagó orig.en sense envàs. 
Farin-es: se:nse varia-ció. 
Ordis : ·castellans, a 36 ; extremenys, .a 35. 

Ci vade~: .extremenyes, a 30'50, otf pessetes els 100 quilos .amb envàs so
bre vagó o a bor.do t~ stació d'o·:rigen. 

LLUís MARSAL. 

' I l 

'¡ 
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.Fru its secs 
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Com venim dien't, tant l'avellana, com l'ametll.Ja continuen .i contf
nuaran pujant, car a l'estranger accept~n preus mai somniats, i si els 
comerciants tinguessin prous pessetes, j.a tota l 'avellana estaria en mans 
d'ells, ja que !el propieta.ri tr·oba· prou remunerador ·el preu .a què li 
l)aguen el fruit, i ven. 

Dies em·eta, al mercat de Reus, es pagaren avellanes al .preu de 107 

pessetes els 58'400 quilos i s'han arribat a pagar fins a 110 pessetes sense 
envàs, i això que durant la guerra, en aquells temps que tot es venia 
a l'estranger a qualsevol preu, quan arribar·1m més amunt les .avena,. 
nes es pagaren a 100 pessetes, preu mai igualat fins aleshores. 

Ara, ·com es natural, estran)'la a tothom que a l'estrang-er es pugui 
adquirir aquest fruit a preus tan e:rw,rmes, quasi inverosímils. 

Avui hi ha comerciant que demana per l'avellana en gr~ el preu de 
475 pessetes els 100 quilos. També ab\lnden força els cómerci.ants que 
ja no. volen donar !Preus en ferm per a l'estranger per ~tregues novem
bre i des•embr.E}, degut a l!a gran desorient.;tció del moment. 

Les ametlles també han pujat molt i sembla versemblant la conti
nuació de.l corrent alcista. Les mollars en closcw, que j-a feia una bona 
temporada que es sostenien al prleu de 98 pessetes, han fet un.a petita 
}!Uja de 2 pessetes, però allí on s'ha notat més ha estat en · les classes 
Mallorca:, per ésser la que es consumeix més actualment a Barcelona. 

De pinyons catalans les ofertes són ben mtgrades; els castella.ns 
un xic encarits, els demanen de 355 a 370 pessetes els 100 quilos Bar-
cclon& I 

Actualment es c.otitzen els següents preús sobre vagó estació Bar·ce
lona. Ametlla en gra : llargueta propietari, a 555 .pess'etes; esperança 
primera, a 550; segona, a 358; comuna, a 515; marcona, a 578; pla
neta, a 570; Mallorca escolli a, a 500; ídem propietah, a 488; totes 
el sac de 100 quilos. 

Mollar en closca, a 90 pessetes els 50 quilos. Avellanes en gra: 
primera, a 465; s·egona, a 440 pessetes ¡els 100 quilos. 

Idem en closca: negrj:lta extra, a 120; garbelladà, a 116; propieta-
ri, a 115 pesetes els 58 quilos. • , 

Pinyons pelats : catalans, a 335; castellans, a 355 pessetes els 100 
quilos. ,. 

ESTEVE HdMS 

• 

NOTICIARI-
La cnst ag1·ico-la a Llevant. - Els obrers del oom;p alacantí diu 

que tornen a emigrar a Algèria, costant grans treballs el poder acabar 
les operacions de verema i aàtres feines agrícoles. 

L'emigra,ció va assolint intensitat, precisament en l'època que són 
més necessaris els braços indígenes per a recollir les collites i prepa
rar les terres. 
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- Collite1·s i exportadon.-Els eolliters d'oli han acceptat la p}"oposta 
dels expbrladors que portaran uns i altres a l'Assemblea d'Oleïcultura 
qu¡e ha de èelebiar-se el rua 10 del mes que ve a Madrid. 

En aqueixa .proposta es demana la lliure exportació per a reconquis
tar els mercats estrangers, i per a regular el consum interior, una es
cala mòbil aranzelària per a la importació de llavors oleaginoses co
mestibles, de tal forma que si pugés el preu d.e J'oH d'oliva a l'inte
rior, automàticament baixen els drets d'importació d'aqueixa llavor: 

- El port de Tarragona durant la passada quinzena ha donat sor
tida a uns 4,500 bocois de vi, 8,000 sacs d'avellana en gra, altres 8,000 
en clofolla i uns 1,000 sacs i 4,000 caixes d'ametlla en gra. 

- La collita de 11atates a Vich ha estat generalment escassa, però 
dintre de l'escassedat, alguns colliters han sofert impressions agrada~ 
bles, obtenint un rendiment quelcom snperior al que suposaven. 

El preu al qual s'han vjngut pagant d'ençà de la collita, i que és 
d'es·perar que es IDJa.ntindrà i millora.rà, contribueix a aminorar la des
feta econòmica que han sofert enguany els cultivadors nombrosos d'a
quest tubèrcul. 

-L'oti d'oliva.- A la informació oberta pel Directori SQbre el pra
blema de l'oli, l'Associació General d'Agricultors ha acudit presentant 
un escrit en el qual sintetitza el seu criteri, demanant pels oleicul~ors 

que se'ls consideri amb iguals drets que qualsevol altre industrial pro
ductor, sollicitant la llibertat de comerç a l'interior i a l'exterior i l'in
mediat acabament de drets d'expartació, taxes i incautacions. 

-L'alcohol a Suissa.-El monopoli f!ederal suís d'aicohols ha con
cedit una autorització general d'importació per a les begudes alcohòli
ques de qualitat superior: rom, canyac, aiguardent de pinyola, etc., 
que tinguin més de 75 graus. 

Per consegüent, podrà importar-se en el successiu, sense cap més 
formalitat que el pagament dels drets de Duana, a tenor de l'aranzel 
suis i l'abonament dels drets de monopoli corresponents. 

No estan compreses en . aquesta disposició leo/ especialitats alcohò
liques de més de 75 graus. 

Quant a l'alcohol absolut, segueix en vigor el règim d'impm-tació 
sense subjecCió a procediment especial, excepte per a l'alcohol desti
nat fi: ésser desnaturalitzat, que requereix autoritzaci(l. 

- La collita de l' mTós va intensificant-se a. la Ribera de Va
lència. 

La collita és bona, calculant-se la producció en un .promig de 80 
quilos, però això no influeix en el preu de l'arròs vell que es sosté a 
55 pessetes, pujx la seva classe és millor que el nou, i ultta, gairebé 
no resten prou existències per al consum durant el mes o mes i ¡nig 
que es trigarà d'utilitzar el nou. 

-El plet de les vaqueries. -Sembla que les autaritats tornen a 
preocupar-se un xic del problema de les vaqueries urbanes. Ja veurem 
que passa. 
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-La pesta porcina continua fent estralls a les comarques tarrago· 
nines. Els Veterinaris municipals de Tarragona han degut inutilitzar 
nombrosos •porcs atacats que ~ren portats als escorxadors. 

-L'estació de Viticultu1·a i Enologia de Vilafranca anunci>a la ce
lebració d'una sèrie d•E) con.f!erències trissetmanals, constituint un curs 
breu de Viticultura i Enologia. 

-El t1·à(ec fruiter.- La comissió valenciana de la Federació d'ex
lJortadors de tamnja per ferrocarril ha estat a .:'lladrid per a recabar 
de les companyies de :VI. S. A. i del ord l'organització del tràfec frui 
ter en la propera campanya d'exportació. 

Bibliografia 

lNSETTI NOC! VI ALLA VITE, pel D1·. L. 1'ivaTelli. Un volum <l•e 350 pa,gmes 
amb 100 gravats. 1924, Casa editorial O~tavi, Casale Monferrato (Ità
lia. 19'75 lil'ES. 

Els insectes del cep són molts i els danys que causen són enormes. 
El viticultor ha de lluitar cada any enèrgicament .per d·ef·ensar les seves 
plantes dels exèrcits destructors. Per això és ·necessari que co.negui 
la vida dels seus enemics, tasca útil, agradable i instructiva. 

Aquesta segona edició millorada i completada del llibre del Dr. Viva
reni constitueix una obra recomanable des de tats els punts de vist-a, 
tant per conèixer les característiques dels insectes perjudicials com per 
estuc1iar els mètod•e:s moderns de lluita. 

MEMÒRIA/])EL SINDICAT AGRÍCOLA DE GUISSONA I SA COMARCA. 1923-1924. 

Interessant fulletó e el qua1 és descrita l'activitat del Sindicat de 
Gui-ssona, que progressa tal com ban de progressar l•es obres coopera
tives: lentament, però seguran1ent. 

VINIFICACIÓN E:-< PAÍ ES cALlDOS, por J. Marcilla A1Tazola. Un v.olum de 
188 pàg.ines, ·amb 29 .gravats. Calpc, Madrid, 1924. 7 pessetes. 

En la lluita que sostenen eis viticultors per la depreciació dels vins, 
el millorament tècnic de l'elaboració té una gran importànda. 

No hi havia a Espanya cap llibre qne tractés de la vinificació en 
països càlids; '8'11 general les enolog.ies es referien sc.bretot a condicions 
de clima d.iferents de les de la península, cosa que les feia poc pràcti
ques i poc adaptables a les n.o.stres condici.ons especi:als. 

Amb aquest llibre, aCJllesta deficiència d:e la bibliografia castenana 
desapareix. Els viticultors trobal'an en ell un estudi complet de la 
manera de vinificar als països càlids en els quals l'elaboració de vins 
ha d'ésser fda d'una manera particular. 

R. s. 
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CONSULTORI Bn aquesta secció es respondrà gra
tultamenl l per torn rlgurós, a totes 
les consultes que facin els llegidors 

LEGACIÓ DE DINAMARCA. MADRID.-Li bem contestat particula.rment. 

F. B., CruTAT.-Qualsev.otl lloc on hi hagin plantes espontàni-es és bo 
per dedicar-se a l'apicultura. La comarca a la qual vostè es refereix 
ens sembla per això indicada. Comenci, però, per poc, per anar cr.eli
xent progressivament. 

No sabem que hi hagi cap So.cietai •llJpícola a Espanya; ignorem així 
mateix que es publíC[Ui una revista especialitzada. Això potser li po
drien dir a l'Institut A.grícola ·Català de Sant Isidre, •al C3:-rrer Por
taf·errissa. 

Si l'interessa podrem indicar-U algunes obres d'apicultura. 

T. H., VILAFRANCA DEL PENEDÈS.-Li hem contestat parti-cularment. 

LL. C., SoRA.~ o hem pogut trobar l!a. composició deJs residus de Ia 
fabricació de coles i gelatines; és possibl·e q1;1e no hi hagi anàlisi. 'Se
gons el Professor Rosell i Vilà, potser pot utilitzar per analogia la com
posició de la farina de cadàvers animals, que ha .d'ésser molt semblant. 
La composició en elements digestibles d'aquesta, és: P.roteina 39.2 i gras
sa 16.2. 

La farina d'ossos és un a1ilment com un altre qualsevol. Quant als 
medicaments ·Citats, no hi ha cap necessitat de donar-ne, quan els porcs 
>estan bé. Si estan malalts cal tractar~los segons la malaltia. C&p de 
Ies drogues crue cita evita af.eccions. 

P. S., CABACÉS.-Quan un terreny, com el de vostè, està infectat pels 
gèrmens de la podridura de les arrels, no hi ha cap remei aconsellable. 
Trtts els arbres crue planti, ·encara que canviï la classe o la vari·etat, se 
li aniran morint sense remissió. S'aconsella, .peT això, ~ és la única 
cosa que va bé, de suspen.d·re tota plantació d'arbres per uns quants 
anys - cinc, sis o set- dedicant el terreny a co.nreus h•erbacis (cereals, 
llegums, etc.). Dur&nt acruest temps, per acció natu.ral, per ·les treb-a
llade.s, pels lad.obs, etc., els gèrmens de la malaltia desapane.ix,en i la terra 
torn-a a •estar en condicions de poder ésser plantada. 

Li aconsellem que, per eviiar feina inútil, suspengui .ara les planta
cions perquè tots ocis plançons se li moriran. 

Obres sobre l'avellaner n'hi han poques. Podem recomanar-li: 
TROTrER-MATONS.-Descripció de les principals valietats d'ruvellaner 

conreades a Catalunya, 2 pt?Ssetes. Escola Superio,r d' Agricultu~·a .. 
CARPENTIER!. El ?wcciul.o.~Casa editorial Ottavi, Casale Monferrato 

(Itàl~). Deu costa:r: unes 15 lires. 
AGUILÓ. El. dvaJbLó de l'avellaner.-Serveis Tècnics d'Ag.ricultura. 0'15 

pessetes. 
AGUILó. Enf.ermedades de Zos aveZZanos.-Aquest li enviaran gra

tuitamenú si el demana a;l Consell Provincial de Foment de Tarragona. 
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Els altres pat adquirir-los .a Ja Llilbreria V-erdaguer, Rambla del Centre, 
devant del t eatre Liceu. Sabem que el S,r. Matoit1s prepara un tract.:Lt 
S<Jb:re l'avellaner. I · 

Respecte ·al demés, hem passat ~a · demanda a l'administració. 

J. B. G. VILET.-Les causes a les quals pot atribuir que el seu vi. hagi 
quedat dq1ç poden ésser moltes. _ Potser aquest any han estat les baixes 
temperatures, sobrevingudes quan el most era encara en fermentació
lenta., 

Ara com -ara no hi tha res a fe-r sinó esperar la pròxima primavera 
peTquè la fer.rnentlació reprengui. Però és necessari de pendre algunes · 
precaucions per evitar qu•e els f-erments dolents continguts a tots els 
vins, ·prenguin peu i alterin completament el producte. Un v.i que hagi 
quedat dolç esià sempr-e ·exposat a que els fer:rnents contraris el mal
metin. 

Ara que els freds han aturat tota" activitat en els vins novells, tres
baisi e·l s-eu vi a bótes ben netes . i ben ensofmde-s p e.r separar-1o d'un 
gran núm!eero dl8 impureses perilloses. A últims d 'hivern o a principis 
de primavera si vénen freds tardans, repeteixi el tresbals per separar 
els baix-os que s'hauran dipositat durant l'hivern. Això és ne-cessa.ri 
per evitar qu.e ·en r.ecomençar el moviment fermenta.tiu, un -:cop la .tem
peratura hagi pujat prou, aquests baixos on hi ha ferments dolents si
gui:q remoguts i 1or:nin a embrutar el vi. Així <el vi podrà ootrd:r en 
f.ermentaiCió lliure d'impureses i acabarà d-e transfo.rmar .tot el sucre. 
Una precaució a recordar és de tenir els <envasos. sempre ben plens per 
evitar les flaTs i l'ag1·e, cosa que s'obté amb els r.ecomP'lits. 

Per afav.orir la fermentació va bé d'usar ferments se:leccion.ats, d'a
fegir al vi uns .15-20 gramf? de fosfat amÒ!nic per · carga i d'airejar-lo un 
xic amb un ir.e.sbalsament. En lloc de ferments seleècionats pot a.ñe:gir 
mar.es en p!eTfecte •estat i p:r.o.cedents d'un vi saníssim. 

R. s. 

La Hortíco la Reusense 
Vídua de P. Marsal ... Telèfon 63 

Rrbres - Plantes 
Erportacíó 
RE U S 

FUNDA CIÓ BERNAT METGE 

Heu'S aquí l'empresa lite
rària més sòlida i t rascen
dent del nostre Ressorgi
ment cultural. Arreu de 
Catalunya i ent re les 
seleccions espi r ituals 
estrangeres ha estat re
buda amb entusias m è 

Subscr igui's a: 
EdUorJill C:atlliiiUII, 5. A. 
Rambla Sant josep, 16, pral. 
Te l, 184 A. : BARCELONA 

En dirigir-vos a ' les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Magazlne rnensua~ 

lr:secticida indispensab¡e a 

1 ·Agricultura 
Ramaderia 
i Higiene 

Demani 's el fulletó cE L LI
SOL EN AGRICUL TURA • 
que en viem gratis 

De venda en principals Drogueries 
i en la fàbrica de 

vauts Gt!rmans 
Massini , 79- Sans - Barcelona 

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

A QUEST maga-
zine és la crò

nica vivent de tots 
els fets per qualsevol 
concepte memora
bles i curiosos, els 
esports, les modes, 
les curiositats cien
tífiques , e te., etc. 
L'exemplar: 1 ' 2S 

f 

Declarada d'Ufllltat Pública pel Ministeri de Foment en 3 de maig de 19ZZ 

L Y u NE 6 RE z ll. oeslnJeccío 1 desodorUzllciO · promacnea en úeneral. 
ZOOLYUNE. Per al bestiar. * ll6ROLY51NE. Per als camps. 

Consulta t~cnlca grath. ' .., Follets especia la a petició. 

toncesslo• S A JNTRA Rambla de twaiunya.fifi 
naris únics e e B A R C E L O N A 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Si voleu conservar bé els vostres vins lluí~ 
teu contra les malalties, atureu l'augment 

de l'acidesa volàtil amb el · 

PASTORITZADOR DEPATY 
model 1924, sobre peus D rodes . Ararell 
el més perfeccionat . Gran rendiment. 
Absolutament eficaç. Operant molt fàcil~ 

ment i ràpidament netejable. 

Max Depaly,de París 

··············································································-·················· . . . 
..; : 

Bàsculn 10rtàtil U llH I 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

BEZIERS 

(França) 
EXACTITUD 
DRACT ICA 
ECONÚMICA 

·····························································································~···· 
Filtre8 PINEL 
IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIJJIIIIIII 

Brillantor 

perfecta 

dels vins 
111111111111111111111111 

-Molt sòlid

Preu redul't 

PRODUCTES ENOLÓGICS 
DE LA MOLT ACREDITADA CASA 

J. LAF.FORT & C. 0 

deBURDEDS 

Anti-ferments, tanins, 
Coles de peix , gelatines 
Clarificants, Sabes, etc. 

..............................•..................................................................... . . . . . . 
5 Representant: PERE SA NS~ Lleona, 13, entl.- Barcelona s . . . . . . ............................................................................•....................... 

f""'~::·:::;:"'"';""'~~:·::·~·::'""'""'~~~~;~"""'~=l 
REVISTA Qw:-.'ZEXAL D'J:•\FORMACIQ I DIVULGACIÓ 

~: ~·:.::! ;_~ 
RaJDbla de 

•ant Josèp, 16 ====-E 

Barcelona ,. 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeU" AGRICULTURA 
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.. , 

.. . ~ .. . ' 
········~························!!'································································· 

BOT AnLLBERfs §DE. dè~a~~i~:~~~ 
a l tras bals i e vins i 
olis · MOTO- íiOM
BES per a ·bodegues -JOAN 

.ESCA VOLA 

· , i sindicats agri coles, 
de pétils i grans ren
diments · AIXETES 
·de totes classes per a 
tines de cimen t. y 
fus ta -----

. Jaume Giralt, Zl·Telèfon 1430 S. P.·BARCELONA .....•............................................. .(.. .............................................. . 
. . ~ ............... ~ ............................................ ~ ....... ·.···········(···················: 

.. 
: 
: 

SOF~ES NEGRES 

C1\LOO BORDELÈS 

.. 
Déstrueix. radica l ment óid iu)ll, Mi! di u de Jes fu_, 
ll es i del raï m, Blan queta, B lack~Rot , Pyral i apo
plegia-fullatge de la vi nya , malal ties de la patata , 

O 
, - t omaqufres, 

PYRALI N CONCENTRAT Marca SCHLOESING meloneres i 

Agent genera( per a Espanya : 

J. DOR,GEBRA Y 
Via Laietana;- i 9 
BARCELONA 

C I:ICS · d e ls 
arbres fru iters -.l 

Usines S.chloesing frères Ltd; 
Casa fundada en 1846 - MARSELLA 

. . . . 
: . ,. 

. ' ' 

: ............................... ~.:- ·································································· . . ' 

···~································································································ • ' ' I • . . 
~ .. . : 

COLLA 
. ato ~gat per l'Estació 

de podadors d'oliveres 
amb _diploma d ;i3,ptitud 

Ol·ivarera de Tortosa, ofe-

re n<. e.l seus serv e t_s preus 'enraopats 

Pe r info rm es c!i rigi r-se al cap d.e colla : JOS EP BONFlLL l\1ARi·tNEZ 

Hostal del s All s - A l\1 POSTA- ALD EA (Província d.e Tarr_agona•) 

. . . . 

·······················································~··,·····~···································· t. :· 

La J30MBA que 
reune i-x ' les 'ea~-· 
racterístiques 
més avantatjoses 

É· S ' LA 

TANK 
La ÚNICA qu~ ~o té estopada 
No n·ecess ita engrassament 

Representant exchtdu: 

J. Maristany Casajuana , 1 

Co~su l at, n.' J;la ¡:ce ona 

En dirigir-vos a les cases anunc~adoFes, citeu AGRICULTURA 
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SOCIETAT ENOLÒGICA D-EL PENEDÈS 
I 

(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I C.A - Vilafranca del Penedès 
AGÈNCIA A BARCELONA: València, 278 

••• • •• 
PREMSES CONT(NUES "M·ABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ: TREPIT.JADO~ES: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològic·s Aparells d'anàlisi$ de vins 

,. 

Adobs químics Sofres i Sulfats 

Bascula IDEAl·, 
------Per al Camp 

Demaneu 
e I fulletó 
explicatiu 

(PATBNTADA) 

adaptable per 
arreu i fàcilment 
transportable 

R. ROCH H. 

FABRICA DE 

BÀSCULES I 

CAIXES PER 

A CABALS 

Carretera Coll Blanch, 31 : Tel. 484 H : (Hospitalet) BARCELONA 

En dlrlalr-vo. a •• caaee anunciadores, olteu AGRICULTURA 
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CLAPÉS Y JUL:IA 
abans JOSEP SANTANA SOLER 

Agents exclusius per Catalunya dels Super~ 
fosfats de la •Compagnle Bordelalse des 
ProdUits Chlmlques• de Burdeos. 

Sulfat d'Atñonlac I Nitrat de sosa. 

Arseniat de sosa I Cianuro sòdic. 

Venedors exclusius del • LYSOL • de la casa 
Schulke & Mayr A .O., d'Hamburgo. 

Gran Via Laietana, 17 
BARCELONA 

Apartat 226 

VITTORIO SE~R.RA 
Carrer Vlladomat, 126 • Telèfon 937 H. 

Drogues i Productes químics 
Productes enològics, especialitat 
en colors inofensius per a vi 
Sofre. importació directa d'Itàlia 

( 

Representant general i depo
sitari dels Productes insectl
cid~s Anticriptogàmics de la 

Soéietat Eléctrica i Electroquímica de "Caffaro" :: Seu a Milà (Itàlia) 

I 

~LLAVORS PER --~~----------~--~~-----1 

A FARRATGES 
DE DURESA I 
GERMINACIÓ 
GARANTITZADA 

XA. NCO 

No compreu sense demanQr 41 

preus a aquesta casa 

.. . 

I CAL VIS 
Bailèn, 2, entl. 
BARCELONA 

·AGRO IBERICAIJ S. A. 
I=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:==::=:=:=:=;: BA. R CEL ON A. :=:=:==I 

,, 

Nou de San Francesc:, }4, pral. 

Te1Hon A. Zji4 

SOFRES de 
tote8 c:ls8ee8 
per a. 19 A gri .. 
èultura i. 
lndú11tria 
Fàbrica i -o
Uns a VUafran• 
c:a del Penadè& 

En dirlglr-vos a les case8 anunciadores, 'citeu AGRJCUL TURA 
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RBJOUS, HUlfS, JOJXOS 

bricar-Ips a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra . tot 

maons (plens i buits), cai--·==_====-= rons, etc., deu vostè fa-

= el seu rerídin1ent. ====-~====§ La casa VILLAl TA, de Barcetona, és la que millor podrà servir-lo en 

Màquines, Forns Assecadors 
i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials per a c~nstrucció · =::.==~ " 

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

VoA: J. F. v ILLA~ TA, s . .. EN -c. ·~ 
BARCELONA : 

§ Oficines. Apartat correus R. 0 65 E 
= Nou Sant Francisco, 28 · Telèfon 568 E 

ffltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ïtllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

BO HB ES 
tENIRÍflJ61JES 

GRUPS TRANSPORTABLES 
especialment indicats per a recs 

, ...... SISTEMA ................................. ¡ 

Hfl.RDOU 
mogudes per 
corretja o di
rectament, 
acoblades a 
motor elèc
tric o motor 
de benzina 

BOMBES 
D' EN e E BAT A u·T O MAT I e 

Les bombes BilRDOll NO 
POR TEN premsa-estopes i 
van atnb coixinets de boles 

I 

Demaneu catàlegs 1 preus a 

fill D'ENill BRIJ61JERA 
Rlereta, 28 
Barcelona 

En ~irlglr-voa a les cases anunciadoreli', citeu AGRICULTURA 

... ~ 
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I i 
§ BOnDA ~ 

-CARRERAS: 
~ 

Sistema Patentat 

,/ . 

Trasbalsa vins i olis sense alterar. llur natu
ralesa - Aspi~a l'aigua a 8 metres i l'eleva a 
qualsevol alçada - C0nsum la' meitat de força 
que ·qua I s e v o I a I t re s i st em a 
Suporta elevades temperatures dels líquids 

Duració indefinida : Garantia U·Ii
mitada : Nombroses referències 

•••• 
I 

-

- a 
E • ~= 

I 
¡ ~~~~6~ra~ .. !.n.~::~m!.~!!~ ~ 
ê = =· §l 
;¡j¡JliJIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiUtlllllll11111111llllllllllllllllllllllllllllllliii 

Tip. Emporivm, S. A.- Ferlandina, ·gi 11 - Telèfon 5329 A.- BARCELONA 


