
Plaguicida 
T f per a la desr as trucció de les 
plagues del camp i jar
dins. 

Vidicida 
Trfas per a tenir el~ 

vlnr.ars sans 1 
extingir la Flloxera, Oi
dium, Mlldew, insecte&, 
larves, etc. 

Ganad i e ida 
Trfas per .a la higi_e

ne 1 cura c 16 
del bestiar i aus. 

A nofelicida 
T f per a matar r as mosquits j evi
tar el Paludisme. 

Sani ci da 
T • Microbicida, ri as antisèptic, in
secticida i paraslticida 

REVIITA A6DU!Ol.A UT.ItANA 

Dlrec:tor: AllfiiJST MATONS 
t:oa•JIIboradors: 

EX•Professorsl ttcnlc s dei De• 
partament d'ASirlcuuura de IB 
l'IDDCOmDDifftt de t!DtftiDDYD 

-
¡¡Agricultors!! ¡¡Ramaders!! 

Assegureu les vostres 
collites-Podeu ten ir el 
vostre 

~~:~~ GERMICIDES 

Ela bo · 
rats per: 

Són els únics produc
tes in com para b I es 

Avalats per la patent 
c!' invenció per a tot 
el món núm. 8S124 
Practicar un assai g 
equival a convertir
se en propagad o r 
Consulteu el nostre Depar
tament tè¡:nic que us re
soldrà ~~atultament les 
vostres dificultats-

No són veri
nosos - No 
corroiexen 

Demaneu nos
tre tullet 

BON O, CU SÓ i C.•, LTDA. 
Consulat, I - Telèf. A. 4978- BARCELONA 



VEREMA 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllll . . . 
Material i maquinària per 

l' alaboraci6 .: Vagonetes, 

Trepitjadores de 2 i 3 ci

lindres T r~pitjadores 
Separadores 1 Escorredo

res : Construcc.i6 nacional 

i estrangeres. 

Prem,se's contínues: Prem-

lli' ses hidràuliques : Bombes 

especials per a mostos. 

lmpulsadors de verema. · 

Margue.s· exclusives; "MARMONIER i MABILLE' ' 

Motors per a l' acoplament 

VICENS VILA CLOSA 
; Successor de KEGELLS I VILA 

. ' 

.• 

Material Viti-Vinícola. 

Productes Enològics mar

ca "ENOL" : Aparells 

per a anàlisis dels vins. 

111111111111111111111111111111111111 

4irecció. telegràfica: 

KEGEVILA 

lllllllllllllllllllllllllll 

PASSEIG DE 
GRACIA, 88 

Telèfon 1338 G. 

BARCELONA' 

~~ 

•n dlrJaJr.vo• a a .. calet anuncladortll, citeu ACRICUJ.. TURA 
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U SINES SCHUESING FRÈRES & C.0 
- MARSELLA 

Casa fundada en 1846 Societat Anònima per accions Capital: 3.600 ,000 francs 
Tres fàbriques: Marsellle, Septemes I Arles ,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...ê~êêêêêê 

Tractament dels vins, 
ensofrat del most, etc. 
Suprimeix amb gran 
avantatge les metxes 

ensofr.ades 

SOFRE MARCA GLORIA SCHLOESING 
Sofre a combustió, sense ~otelg . Puresa ga
rantida% •{o. Constitueix I ensoframent ideal, 
pràctic I econòmic de fudres, hucols I per a tots 

els usos enològics '§===== 

Perainformesifu- J. OORGEBRAY, Via Laietana, 12-BARCELONA 
llets dirigir- se a 

IMPORTADOR eXCLUSIU I DBPOBITARI OBNE!RAL PBR A BSPANYA 

5niiiiiiUUIIIItiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1111111111UIIIliiiiiiiiii.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIII1lllllllllll~ 

Declarada d'Utilitat Pública pel Ministeri de Foment en 3 de maig de 19%% 

L Y 11 NE o u E z A. Deslnlecció I desOdorllzacló pro ma cuca en sterieral. 

ZOOLYSINE. Per al besüar. • AOUOLYIINE. Per als camps. 

Conaul.ta tècnica gratis. o Fnlleb. especials a petició. 

conceulo• S A (NTRA Rambla de Cftlalun)la, 66 
narlsnntcs e e BA Re EL O N. A 

. .........................................•........................................................ 
J. ROIG CHOVAR 
Muntaner, S3-Tel. 2390-A 
BARCELONA 

••• BOMBES 
TU BERlES MOTORS 

····-···················-········································································ En "irlglr-vos a lea cases anunciadores-, citeu AGRICULTURA 

• 
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BOMBES ; GRUPS TRANSPORTABLES 

(ENIRÍfll __ G_IJEIÍJIII§_espec-ialme-nt in-dica-ts pe-r a re_,,¡ 

SISTEMA 

~H~~~ll 
/ 

mogudes per 
corretja o di-
r'ecta ment. 
acoblades a 
motor clèc-
trie o motor 
de .benzina 

T 

' 

.. 
BOMBES 

o · E"N e E B A T A u T o M A T I e 

Les bombes BllRDOLL NO 
PORTEN premsa-estopes i 
van amb coixinets de boles! 

Demaneu catàlegs 1 preus a 

Fill D'ENill BRIJGIJERA· 
Rlereta, 28 
Ban:elona 

Ca11l.Ps Elisis de Lleyda 

S'enviaran 
gratiseb cafà
legsdelesdife
reni$ $eccíon$ 
que es dedica 
aquesta casa 
a iols els que 
ho sol·liciiin. 

Gran Centre de Produccions Agrícoles 
Fundat per D. Fcance!fc Vidal i Codina en 1.664 

Dirigit per D. Sil11i Vi-
dal Pérez, provefdor 
de l'Associació d' Agri
culiors d ' Espanya. 

/// 

Espccialiiat!f que recomanen a 
aquc!fta antiga i acrcdíiada casa: 

Arbres fruiters 
en gran!f quantiiats, dc les cs
p~cic!f i varietats més superíor!f 
que en tol Europa es culti11en. 

Ceps Americans 
Empelts, btubats, estaques, in
jectables i plantacions/ Cereals 
dc gran producció, llaii(H:salfab, 
ir~bol, remolatxes, naps, etc., etc. 

// Direcció 
telegràfica : 

~Vidal-Camps 

Elisis- Lleyda > 

Tel~fon n. 0 .%<5 

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



Elevador Multicel·lular I • 

CARUELL:E 

Constructor: 

La bom ba que 
men ys gasta 

A.. Piñol 
LES FRANQUESES 

. Província de 
Barcelona 

La única que 
s'instal·la sense 
baixar al pou. Pot 
funcionar a mà 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maquinària i aparells per a ragricultura 
.J I 

PERE PARÉS 
Passeig ·Duana, 15 

Barcelona 

Diversitat de models i, 
tamanys de F ILTRES 
«S IMONÉTON» per a 
vins i mares : Filtre 
«Universal» per a vins 1 

licors, alcohol, etc., re
gulable; 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 . 

• 1 I I I I I 1 1 t 1 I I I I I I • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. 

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

Tipus Tanc 
Recone¡¡uts pels tècni cs 

com els de major rendi
ment I de més utilitat per a 
tota classe de cultiu s. 
Tot agricultor progressiu I 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentar consi
derablement el producte de 
s es finques, deu enterar-se 
dels avantatges que ofereix el 

"CLET.RAC" 
T i pus W I 4/2 2 HP. 
per 6 tota classe de cultius 

Pessetes 12,000 
Tipus f 9/16 HP . 
per a vinyes, horts I petites 

propietats 

Aparells complementaris de totes classes i 
marques . a preus considerablement l'eduïts 

Demanar catàlegs i proves al re
presentant general a Espanya : 

Automóvil Salón 

~ I 

-
~ pe s 8 e te 8 7, 0 0 0 Trafalgar, 5.Z BARCELONA _ 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFr 

Bascula .IDEAL 
•••••••Per al Camp 

Dem11neu 
e I fulletó 
explicatiu 

(PATENTADA) 

adaptable per 
arreu i fàcilment 
transportable 

R. ·ROCH H. 

FÀBRICA DE 
BÀSCULES I 
CAIXES PER 
A CABALS 

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

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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1 nRufs fORfsin~of fiRñn·p·fïüiüñú-~ 
i 

. ~ Espécies forestals les més apreciades i que durant aquests darrers anys .. 
han merescut l'elogi dels principals repobladors i enginyers de Monts ~ 

~ El miler Ptes. :-

~~ PI Cedre, d'Europa, ·d~ 2 anys, 35 a ~5 cms. I ro ~/ 
PI Cedre, del J•apó, de 2 anys, 40 a 4S cms. r ro 
PI lnsignis, de 2 anys, 3S a 4S cm s. . . ,.. roo 

i
"/. PI Melis, d'Austria, de 2 anys, 3S a 40 cms. 70 ~ 

PI Melis, de Còrsega, de 2 anys, 3S a 40 cms. 7S 
PI Maritim de Corté, de 2 anys, 3S a 4S cms. . 75 

~ 
PI Muotaflya, de I a·ny, 2S a 30 cms.. . 6o 
PI Silvestre Escòcia, de 2 anys, 3S a 4S cms. 6o ~ 
AVET comú, de r any, rS a 18 cms. . 110 
A VET de Douglas, de 2 anys, 2S a 3S cms. roo 

~ 
VERN, de 3 anys, r'5o a 2 metres. . . r.roo 
ACACIA comú, de 2 anys, So a 6o cins. . 75 ~ 
CASTANYER comú, de 2 anys, 6o a 8o cms. 100 li CASTANYER del Japó, de 4 anys . . . r.Soo -.._-· 
XIPRER Macrocarpa, de 2 anys , 40 a 4S cros.. 100 -
XIPRER Piramidal , de 2 anys, 3S a 40 cms. . roo 
POLLANCRES, 1'200 a r'8oo metres. . . 3So -! 

~~ POLLANCRES Estaquetes, 1 a 1 '400 metres . 12~ 1~ ESBARZER Al bar (per a tanques) 3S a 45 cms. oo 
EUCALIPTUS Glòbuls, de 2 anys, So cms. rSo ~ 

~ FREIXE Americà, de 2 anys, 35 a 40 cms. roo 
1 

FREIXE comú, de 2 an ys, 35 a 40 cms. 7S 
.. FAIG çomú, de 2 anys; 2S a 3S cms. 6o .. . 
-1. MORERES blanques, 1 any, 6o cros. • 125 ~ 
~ N

0
0GUERdA comú, de

5
2 anys. . 4

6
oo

0 M país, e 2 anys, 3 a 40 cms. 
PLA TAN, 2 metres . . · . 75o 
ROURE roig americà, de 2 anys, 4o·a So cms. 12S 

/ 

PLANTIU PÉR A FORMACIÓ OE VIVERS 

AMETLLER. . , 125 
AVELLANER . . 200 

~ 
CIRERER DE STA. LLUCIA. 200 
PRUNER MIROBOLAN. 25o 
CODONYER. 200 
NESPRERA comú, roo plançons. 6o 

:1. POMERA Silvestre, de 2 anys . r2S ~ 

~~ :~;:e:A d:il:~:::~~ :~u~ a::;, a preus reduïts 

125 

~ 
Partida mínima que servim 500 plançons de cada varietat -: 

I 

. Demani's el catàleg, general ~ 

E L C U l . T 1-V A D O R M O D E R N O ~ 
T..afalgar, 76 Telèfon 1966 S. P. Apartat 625 ~ 

................ -.~~~~hWo ....... J 
¡,¡n dirlg'lr-vos a las casas anuncladorest, elteu AGRICULTURA 



···································································································: 
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 o rodes. Aparell 
el més perfeccionat. Gran rendiment. 
Absolutament eficaç. Operant molt fàcil-

ment i ràpidament netejable. 

Max Depaty,de París .................................................................................................. 

Bòsculn 10rtòtil V llfl 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111 

BEZIEJ.?S 
(França) 

EXACTITUD 
DRACT ICA 
ECONÒMICA 

.. ii"ït;·;;·· .. ¡;·iï~·il~ .. r·;;·~-~~-~~;·~ .. ···~~-~-~6·~·;~~-· 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIJJIIIIII ~.:=: 

DE LA MOLT ACREDITADA CASA 

Brillantor S J. LAFFORT & C. o 
perfecta : . : dels vins . 
111111111111111111111111 : · 

- Molt sòlid - ; . 
Preu reduït : . : 

======== de BURDEOS 

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

...........................................................•....................................... . . . . 
i Representant: PERE SA NS- Lleona, 13, entt- Barcelona i . . . . . . .................................................................................................... 

Bascules "A R 1 só 
==== 51lDS, 12 • BADCI!LONll ==== 
IIIIIIIIIIJIIIIIIJIIIIIIIIJIJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIICIII 

Les utilitzen en quasi tots els Sindiaats, magatzems d'blis 
i vins, i Indústries, per llur duració, seguretat i exactitud. 

CAIXE·s D'ACERPERAVALORS 
AMB CLAU I SENSE 

Nou sistema patentat d'un sol bloc rnassis 
INFRACTURABLES9 contra FOC i SOPLET 

Bàscula Grua portàtil model 207 - Demani dibuixos i preus 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



ANY VIII 5 DESEMBRE DE 1924 NúM. 23 

AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 

~?ubscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Para: Pessetes 10 Estranger: Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

Direcció I Administració : Rambla de Sant josep, 16, principal 6.\R.CELON.\ 

SUM ARI : Crida als pagesos, per August Matons.-La Conferència de l'Oli, per jaume Carrera. 

-L'organització científica del treball agrícola, VI, per josep Mal/art.- Una malaltia de les •rrels 

r de les escaroles, per joan Agulló i Garsot.-EI nou pasteuritzador 11, per P. M. -La cria del cuc 

de seda, IV, per Agricola.- Comentaris.-lnformacions comercials: Vins, per Pere j. Llort; 

Olis, per Lisini Andreu; Cereals, per Liuis Marsal; Fruits secs, per Esteve Hams.- Noticiari.

Bibliografia, per R. ::;. - Con.~ultori . 

Crida als pagesos 

U N amic, l 'altre dia, parlant dels pagesos-dels nostres pagesos

remarcava un 'tret de llur tarannà, que mereix d'ésser comelitat. 

Deia l'amic: Si agafeu una revista agricola e-strangera qualsevol, 

al costat d'articles de tècnics trobeu una collaboració espontània d'a

gricultors en una pToporció considerable. El pagès francès o italià no 

es limita a llegir les revistes agràries. Hi escriu taml>é, intervé en les 

polèmiques i discussions, exposa les seves idees, és un factor impor

tant en el descabdellament del 1pensament ag1icola del seu país. EI 

nostre, en canvi, viu arreconat com si ehs problemes agraris rio l'in

tel essessin. 
El tècnic, té-donada la seva formació intel:lectual-una forta ten

dència a teoritzar, a enfoca1~ les coses des d'un punt de vista pura

ment abstracte. Per això una revista feta exclusivament per tècnics 

acaba per allunyar-se de la ptàctica i per 'con·stituir una mena de tor

reta de marfil on es discuteix acadèmicament de coses no completament 

vives. 
El pagès, amb el seu sény i la seva experiència, té el do de fer retor

nar aqueste\S discuss ions al tenepy de la realitat viva i palpitant. 

Al nostre parer, el nostre amic tenia raó. 

Es necessari que els nostres pagesos imitin llurs collegues de l'es

tranger i comencin d'una vegada a ocupar-se en les revistes de les 
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seves coses i que lJarlin ells directament sense esperar, com fan ara, 

que siguin sempre uns altres els que parlin per ells. 

El nootre agricultor llegeix poc i escriu encara menys. Hauria de 

Jieg ir i escriure més. En Jaume Raventós sol dir que no hi ha al món 

cap més categoria social que sàpiga tantes coses CO'jll el pagès. Es 

un<t paradoxa, evidentment, però, com totes les paradoxes, està satu

rada cl e veritat. Són aquestes coses que sap el pagès, les que hauria 

de dir : la seva experiència múltiple, les seves observacions, els seus 

1rion1fs i les seves dificultats. 

Ja fa molt temps, potser tres anys, en un Comentari, ieiem, en 

a que-st sentit, una crida als lectors. AGRICULTURA deiem, si no- recor

d cTil malament, no és un vedat on hi puguin caçar solament l 'amo i els 

amic,; dc l'amo. Es terra cle tothom, lliure, oberta a totes les idees, a 

tots els vents, encara que siguin de fronda. Tothom que vu lgui té a la 

seva disposició aquestes planes. 
La conver,a. sostinguda amb el nostre ·amic ens dóna peu, avui, peT 

repet ir la crida. I la repetim amb més confian,ça. Podem dir, sense 

supèrbia, que en aquests anys hem lligat a la nostra obra els nostres 

lect'ors. Avui hi ha entre ells i . els que omplim quinzenalment aques

tes planes una comunitat d'idees i d'aspiracions, no sols potser, en el 

cam¡p agrícola. 
Precisament en els últims mesos la nostra sub-scripció ha anat crei

xent amb progressió constant, ço que ens enorgulle~x profundament i 

,ens demostra que 1a nostra tasca és coneguda i apreciada. Però nos

altres no ens proposem sola.rnent, en oferir les nostres planes, de pro

' porcionar als 1p·agesos un mitjà per exposar lliurement llurs idees. Vo

lem també que, a través de la nostra revista, els agricultors establei

xin una r elació entre ells. 
Moltes vegades s'l'll8. dit que el pagès català viu isolat. El món, per 

ell, s'acaba a una hora . del seu tros. Tota la immensa i febrosa acti

vitat del món li és desconeguda. I¡gnora no sols que fan els alretS 

prugesos d'altres ¡països, sinó el que f·~n els seus compatriotes a pocs 

quil òmetres de di stància. La comunicació a través de les planes d'A

·GRICLLfURA pot obviar en part aquest inconvenient. 
No ignorem que una de les di-ficultats que es presenten ''als nostres 

\ 

-possibles co1laboradors està en la forma, en el redactat dels articles. 

A 1part el fet que ' alguns autèntics 3J&'ricultor.s honoren les nostroo pla

nes i vencen, arnb bona voluntat. aquest escull, hem de declarar que 

AGRICLLTliBA no és pas una revista literàr1a on hom hagi de cercar la 

perfecció estètica. Ço que importa són les idees, i tothom que tingui 

seny és capaç d'-exposar prou clarament les que li bullin al cap. 
AUGUST MATONS 

. ' 
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La Conferència de l'Oli 
LA setmana passada va tenir lloc a Madrid la Conferència de l'Oli, 

convocada pel Consell de l'Economia, per a estudiar tots els as

pectes que presenta el ·comerç de la producció olivarera d'Espanya,., i 

treure'n els ensenyaments susceptibles de millorar el rendüri.ent d'un 

dels articles més importants de l'economia del país. La Conferència 

havia estat precedida d'una informació pública, ba~~da en un qüe,stio

nari excessivament extens per atènyer, no sols els probJemes exclusius 

de l'oli, sinó generals, d'una política econòmica d'Estat. 

Però el problema d·e l'oli pot sintetitzar-se en tres qüestions essen

cials: producció i consum interior, exportació i admissió t emporal d'en

vasos. ~ls altres problemes són secundari.s. La Cambra de Comerç de 

Barcelona va trametre oportunament un informe . que constitueix una 

brillantíssima exposició del problema de l'ol]. Començant per analitzar 

la qüestió de 1a !Producció veiem que assoleix un promedi anyal de '3{)0 

milions de quilos, amb tendències a augmentar per l'extensió de la su

perficie de conreu. Aquesta producció és molt superior a les necessitats 

del consum. El senyor Bahamonde, representant de la Junta Central 

de Proveïments a la Conferència, va sostenir que el consum el calculava 

en 280 milions de quilos, però les seves dades són evidentment exa

gerades. 
El prom~di registrat per l'Anuari Estadístic d'Espanya de¡¡ de l'any 

1914 al 1922, dóna la xifra de 226 milions, la qual cosa equival, segons 

el certs espanyol de 1920, a un consum anyal per habit.ant de 10 quilos 

300 grams, quantitat que s'aproxima a la d'altres països que la calculen 

en lO quilos. En aquesta xifra de .. ·consum total van compresos -els 15 mic 

!ions de quilos que utilitza cada any la indústria conservera. Com que 

la xifra exacta de producció no és de 300 milions de quilos sinó que, en 

general, és més elev·ada (l'any 1915 fou de 325; · l'any 1917 fou de 425; 

l'any 1919 fou de 340), !POt estimar-se en 100 milions de quilos la quanti

tat d'oli exportable. El promedi anyal d'exportació ha estat de 50 mi

lions, i, per tant, contra el que opina -el senyor Bahamonde, no hi ha 

dèficit entre el consum interior i l'exporació, encara que fossjn e:lóactes 

les seves xifres de 280 milions de con-sum i 50 milions d'exportació, o sigui 

330 milions, perquè el possible dèficit d 'un any queda compensat amb -el 

sobrant d'un ~ltre. I · ' 

La prova que no hi ha dèficit és que d '-ençà de la guerra fins avui, 

mai no ha mancat oli a Espanya, i això -es comprèn perquè l'exportació 

sols un any ha engolit. els 100 milions que es calcula com a sobrants. " 

Heus aci les quantitats i llur valor: 
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Quilos Pte s . 
Any Milions Milions 

1914 45 44'8 

1915 62 67'5 

1916 85 88'8 

1917 78 81'6 

1918 38 38'7 

1919 100 112'2 

1920 54 54'3 

1921 48 105'5 
/ 

1922 40 102'1 

1923 52 125'2 

Aquestes xi fres mostren que l'ex!portació sols ha assolit el 33 per 

100 de la producció mitja l'any 1919. Mostren també els alts i baixos 

enormes que ha sofert alguns anys, fins arribar a un nivell bon xic 

igualat de 1921 a 1923, que és baix en relació a altres anys anteTiors 

i que coincideix també amb el període d'un gran augment en els preus 

de l'oli als mercats estrangers. En efecte, 52 milions de quilos en 1923 

han valgut més que 100 milions l'any 1919, ço que equival gairebé a 

un preu doble en quatre- any8. 

Aquestes grans oscillacions en l'exportació provenen de la política 

seguida pel Govern espanyol respecte el consum interior de l'oli. Els 

Governs, davant l'encariment de la vida, han considerat l'oli com un ar

ticle índispcnsable al consum del poble, i ha estat objecte de taxes, de 

.requises, d'entrebancs en la circulació, etc., etc. I aquesta preocupació 

]Jel preu baix de l'oli sembla que enc.ara continua avui com anys ante

riors, puix l'esmentat senyor · Bahamonde va dir a la Conferènci>a: 

«Estic conforme amb la llil.Jer-tat de comerç : hi estic també amb que no 

es •prohibeixi l'exportació, però vull que productors, comerciants i ex

portadors m'assegurin que no ha de pujar el preu de l'oli, perquè crec 

·que amb demanda de l'exterior no es podran sostenir els preus de 

'taxa.n 
Aquesta preocu¡pació pel preu es coinpendria si l'oli hagués ass.olit 

un preu molt elevat, representés una forta càrrega per a l'alimentació 

·d'una família o bé e. cassegés, però no es dóna cap dels tres casos. 

L'índex del preu de l'oli durant els darrers anys és inferior al del 

blat, el -sucre, les mongetes, les patates i la carn. Quant a la influèn

cia que po·t tenir en ·el pressupost d'una família, hom la veu tot seguit 

calculant els deu quilos de consum anyal per persona, amb els preus 

·de 1913 i 1923. En el primer any l'oli valia 108 pessetes els 100· quilos : 

aixi i tot, el o sigui una diferència de 87 cèntims per quilo, la qual , 

l • 
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multiplicada per 10 quilos, dóna un augment de 8'70 pessetes a l'any. 

Admetem que sense la taxa l'oli hagués valgut 250 !Pessetes els 100 

quilos! i així i tot, el pressupqst sols s'ham·ia alterat de 14'80 pessetes 

.anyals per persona. Ens sembla que resta prou demostrat q~e l'oli 

no ha de considerar-se'l com un article el preu del qual tingui una 

gran influència en el cò.st · de la vioo. 

I entrem a l'escassesa. Amb les taxes, les requises i les guies de 

.{)irculació, hem vist moltes v·egades com l'oli de taxa no es trobav.a . 

. .enlloc. Els c1etallistes no en tenien perquè els magatzemistes no en 

trobaven al preu marcat. Es que mancava ·existència? No era ,pas 

això, sinó que els productors no volien vendre ~l preu assenyalat i 

llur resistència era més forta que totes les mesures de Govern, gairebé 

sempre impractic-ables, i .sobretot quan afecten a persones ·d'fn.fluència 

en les comarques ¡productores. 

D'aquí la dificultat per al Gove:r:n d 'obte1úr oli d'oliva al preu taXJat, 

J>erquè els productors el poden vendre millo-r, atenent el pr:eu que acon

segueix en altres mercats. I com que l'exportació de l'oli és necessà

ria, tant ]Jer collocar l' excedent de producció com per la riquesa que 
. . 

entra al país .amb ella, resulta que la baratura de l'oli cal cercar-la 

..amb altres mesures que no pas 1a taxa . 

. P.aïsòs productors d'oli com França i Itàlia, i que són els principals 

ex¡portadors, ja fa temps q1,1e tenen resolta la qüestió dels olis corrents, 

~admetent com .a comestibles i -completament higiènics els olis de ca-, 
cauet, sèsam, mani, etc. Aquests olis substitueixen molt bé el d'oliva 

i són consumits pel públic que no pot o no vol prugar el preu que v.al 

l'oli d'oliva. Aquí, a Espanya, som el p-aís dels rigorismes, i encara 

regeix la Jl.ci de l'any 1892, la qual prohibeix tota barreja a .l'oli d'oliva 

i el consum del cacauet i sèsam. Vol dir a~xò que no consumim també 

olis amb barre'jta de cacauet i de ~èsam? Que ho diguin les 25,000 tones 

que anyalment entren d'aquests productes. Però oficialment, a Es

panya tot és oli , d 'oliva. No obstant, si no haguessin estat aquestes 

.barreges, més d'una vegada ens hauríem trobat .sense oli de ttaxa. 

I no vol dir això que n'hagi sortit perjudicat el producte, · sinó tot eJ 

·contrari; que ha millorat perquè ha guanyat en paladar i menys aci-

'r ~esa que no tenen molts olis corrents d'oliva. Resulta, doncs, que els 

olis comestibles de cacauet i de sèsam serveixen de reguladors del !1Jreu 

·del d'oliva perquè resulten a un pr·eu d 'un 20 al 30 per cent més baix 

·que els d'oliva. 
Heus ací el r·emei de , l'Est.at per a evitar l'·alça excessiva de l'oli 

.d'oliva, i per a evitar també l'escassesa en el cas que un any la collita 

fos dolenta. 

., 
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Els resullats de la Confe7·ència 

La Conferència de l'Oli s'ha reunit per plantejar d-' una manera clara 

els problemes del consum interior i d€ l'exportació; i encara que ja 

oportunament vàrem donar compte de les sevrs deliberaGions, resulta 

molt difícil formar-se una idea clara i concreta dels resultats aconse

guits. Per això hem cregut convenient demanar l'opinió d'un delegat 

de la Conferència, En Pere Sensat, qui va ostentar-hi la representació 

de la' Cambra de Comerç de Barcelona. 

El senyor Sensat ens expressa la seva alta satisfacció, tant per la 

impot'tància qu~ ba t(ngut la Confel'ència, en la qual estaven represen

tats tots els elements afectats, des del productor al consumidor, com 

pels acords que s'hi han pres, tots per unanimitat i que cal creure 

influiran en l'ànim del Govern per a dur-los a la !pràctica. El criteri 

umb el qual ha coincidit tothom- afegí- és el de tenir un règim de 

llibertat absoluta, sense traves, impostos a l'exportació, ni taxes per 

al COll Sum interior. Això no vol dir que no' s'hagi hagut de treballaT 

molt fora do la tribuna per a arribar a un acord unànime, puix, com 
I ' 

és natural, hl havia interessos en pugna. 

Per una part- va seguir dient- hi havia els productoTs andalu

sos, miTant amb recel l'autorització demanada pels fabricants d'olis co

mestibles de Llevant, d'obtenir la llibertat d'importació de les granes 

necessàries per a fabricar aquests olis. Els productors andalusos te

men la competència i creuen que l'oli d'oliva és ·prou !fJer a satisfer el 

consum interior i l'exportació. .Però, com que es t;ractn. també de 

tenir olis de preus baixos, hagueren d' anibar . a una transacció en el 

sentit d'autoritzar l'entrada cada any de 40,000 tones de cacauet i sè

sam. Això sense perjudici que el Govern h.o vulgui ampliar, atenent 

el preu de l'oli o la seva escassesa donat 1!1 cas de mala collita. Així 

crec que s'ha resolt el problema del proveïment del mercat interior. 

Re&¡pecte a l'exportació- anà dient- cal tenir en compte que la seva 

base essencial és la continuïtat. Els exportadoTs espan~ols havem de 

tenir la seguretat que tenen els italians i francesos, els quals, fms i tot 

amb males collites, poden ¡proveir els països consumidors. Sols així 

podrem assegurar els mercats, i és de doldre que fossin mal interpre

tades les paraules del marquès de Cabra, en dir que, prescindint de la 

collita, bona o dolenta, els mercats estrangers tindran oli d'oliva es

panyol. Amb aquestes paraules, el marquès de Cabra volia dir que c~l 

assegurar la continuïtat de l'exportació. Si perquè un any hi ha mala 

collita, l'oli d'oliva escasseja, la compensació haurà de venir amb la 

fabricació d'olis comestibles, però mai pensar de prohibir l'exportació, 

perquè aleshores, en un any, es perd el que s'hagi guanyat en deu. 

'Després ens exposa En Sensat la seva actuació a la Conferènci•a com 



~~cONSERVOL~~ 
VI NI,., ESTERILITZADOR 

De tots els productes llençats al mercat per la important casa MILLER 
THOMSON & Co., de Londres, cap ha assolit l'èxit tan gran .com l'obtingut per 
el ja conegut CONSERVOL, qual producte, destinat a la conservació i clarificació' 
dels vins, ha lograt obtenir el màxim de perfecció sobre tots els productes simi
lars llançats fins avui a la venda . 

L'esmentat producte, d'una inofensivitat absoluta i garantit~ada, 8atisfà les 
més severes exigències dels més escrupulosos colliters i magatzemistes, logrant 
una dosi de 15 grams per Hectòlitre (100 litres)• evita tota classe d'a1teraciò en un 
vi, encara qtie aquest hagi s-ofert •Coupage• o rebaixes de graus, coq¡ és en el· 
fèrmentar, agrejar-se, enterbolir-se, florir- se. · 

L'esm~ntat producte és ïndispensable als senyors exportadors i colliters de 
vins, per a evitar-se trastons en el viatge, i d'imprescindible necessitat als que 
venen sos vins en petits garrafons per a famílies, i a tot comerciant, en general, 
pulcre en ses Opt'<racions. 

• • Preu: 15 pessetes quilo en pols origen, de llauna •• 
Caixa de %5 pots (%8 quilos), 300 pessete• 

Cada pot acompanya les instruccions per a son empleu 

' ' .N E U T R A C I D -0 L ' ' 
El cNEUTRACIDOL•, com el seu nom indica, està destinat a corregir tot 

excés d'acidesa en els vins, donant excel·lents resultats en els casos d'Acidesa 
(agres), Picadures, Çiirats, Escaldats, Verds, Amagranats, etc., etc., obtenint so
rollosos i garantizats èxits, excepte en els casos en què un vi està en el màxim 
d'alguna de aques~es malalties exposades, en el qual cas, si no s'obté curació 
complerta per a donar sortida al vi com bo, al menys perm,et la barreja amb vins 
normals, essent a l'ensems cobert de sobres, pel benefi.ci que aquesta barreja re
porta, l'escàs valor empleat en el producte. 

Es ven en pots originalsJ!e llauna de 1 quilo i està admès per les lleis, usant-lo 
a la dosi d_p 200 3:460 grs. per hectòl., segons instruccions que el mateix acompanya. 

Preu: 7 peudes qullo. Caixa origen de %5 pots (%5 qullos), pessetes HO 

En venda: Josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona.-Banús i Soler, 
Jaume 1,18.-Barcelona.-Vicens Ferrer i Compañia, Plaça Catalunya.-Barcelona.
Joan Cunillera, Freneria, 1. arcelona.-Ramon Roqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoni Balcells, Pica s, 4.-Tàrrega (Lleyda).-Pere A ba die, Plaça Constitució.
Tottosa (Tarragona).-Grabiel He-rmíndez, Salvà, 10.-València.- Fills de J. Igle-
sias,-Rioseco (Valladolid). · 

Productes Enològics 
Tanln•. - Tartàrics.-C!iric•.- Metablsulflt de Potassa.-AnUferments 
-Ciariflcants àclds.- Gelatines. - Aibúmines .- Colorants inofensius. 
-Decolorants. - Antiàcids '- Extracte sec.- Aromes: Burdeos, Me-
doc, M11con, Rioja, .Sa•Uterne. - Extracte d <: Mos catell I Ranci.
Aparells nitres perfectes Nacionals i Estrangers.- Mànegues per a 
baixos de vins .- Manegots per a aparells flltres .-Fillrolma.- Paper 
fill re. - Herb es Torino per a la fabricació de Vermut.- Essències per 

a la .fab-rlcació de Licors, etc., etc. 

IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIJIIJIIItlllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIJIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiJIJilll.llllllllllllllllllllllll 

JOSEP EZQUERRA 
Portal Nou, 16 Barcelona 

LASP .. ~LAS 
Telèfon 4.79- S. P~ 

l!:n dirigir-vos a les cases anunciadores, clt«u AGRICULTURA 



Agricultors, ramaders, industrials graners 
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Fer sols u na cosa, però fer-la bé. 
Únicament cons•ruïm Molins i Trituradors, però podem assegurar que cons

truïm els millors aparells d'aquesta classe. 
Per sapi(uer lo que produïm, sabem lo que venem. 
Els molins i trituradors Torras són el resultat d'una llarga sèrie Q'anys dedi

cats exclus¡vament a crear models que satisfacin totes Ics necessitats 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
ll-Triturador el · fruit de nostra perllongada experiència i la certesa d'obtenir més 
i millor treball que amb qualsevol altre aparell. 

Durerament he llençat al mercat l'últim dels meus models, anomenat «Carn 
peón Universal•. El nom amb què ha sigut batejat pot sosteair-lo 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 dc que al sofnr desgast en 
una de les direccions, pot fer-se funcionar per l'altra. 

F.:! cCampe6n Universal• 
pot moldre amb una sola 
passada tota classe de gra, 
llavors i segons. L'únic 
que no escalfa la mòlta i, 
pern o escalfar-lanosofreix / 
merma de cap mena lo que 
es mòlt. Treballa auto
màticament i no és neces
sari ésser mecànic ni pèrit 
per al seu muntatge ni fun
cionament. Despesa de 
força mínima i deixa be
neficis àdhuc de 12S pes
setes per di a. 

A més dels molins-tri
turadors per a grans, lle
gums. cereals. llavors i se
gons, els cons•.rueixo per a 
tota classe de moltures. 
Sucre, Canyella. Pebre. 
Calç, Guix, Carbó. Pebre 
vermell, Terres. Produc
tes químics. Colorants. 
Midons, Productes far
macèutics i mi nerals. , 

§ 
Per a petits i grans rendi· 
ments, demaneu detalls o 
visiteu els meus tallers i 

despatx dels carrers 

Riereta, 15 i Aurora, 11 =BARCELONA= Telèfon 120 I A~ 

MA-RC TOR RAS 
PATENT NÚM. S469S 

ER dirigir-vos a les cases anunciadores, citQu AGRICULTURA" 
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a representant de la Cambra de Comerç. Aquesta acordà pres-entar 

cinc esmenes a la pbnènci•a feta per la comissió organitzadora. En la 

ponència es deia que els olis exportables podien ésser oli d'oliva i de 

barreges, i la Cambra de Comerç hi oposà una esmena, dient: «L'expor

tació d'o).i amb marca espanyo!Ja sempre s'haurà de fer e:tnprant olis 

purs d'oliva.» En Sensat defensà aquesta esmena i fou acceptada. La 

importància -de l' aéord prové del fet que la base principal de l'exporta

ció d'olis espanyols als països americans estriba ert ésser considerats 

d'oliva. Si el Govern decretés que tan1bé 'poden exportar-se olis amb 

mescla, no faltalia ' exportador estranger que se'n serviria per a des

acreditar les marques espanyoles, fent creure als consumidors ·que 

aquells olis poden ésser mesclats. A la República Argentina ja regeix 

el precepte que l'exportador na de declarar la qualitat de l'oli, sots la 

seva respbnsabilitat. Però en altres països .aquesta mesura de garantia 

ria existeix i ·a.utoritzar l'exportació d'olis mesclats podria perjudi-

car-nos. 
La ponència proposava també un certificat obligatori de g-arantia de 

qualitat i procedència, mitjançant les marques regionals a· locals. La 

• 4 Cambra de Comerç demanà ta supressi'ó d'aquests certificats, perquè 

les garanties ja les donen les marques de les cases exportadores. De

més, les marques regionals o locals són poc practicables, perquè el país 

'I 
que produeixi ·el millor oli pot tenir un any mala co-llita i trobar-se 

sense existències ¡per exportar. Cal tenir -en· compte- ens remarcava 

el senyor Sen~at ~ que la base essencial del crèdit d'un oli no radica 

er¡. què sigui pro~uït · en una regió determinada, sinó en l'art del fabri

cant a donar-li un gust sempre igual mitjançant el «COUp~gen. I els 

certificats regionals o locals podtien impo-ssibilitar aquests tipus fins i 

uniformes dc les marques qu~ són els més estimats. Demés, els -tals 

certificats podrien donar lloc a l'exigència de documents de què les 

expedicions van acompany-ades, representant això entrebancs i despeses 

que encaririen el producte. Per això la Conferència, tenint en compte 

els esmentats raonaments, declara lliure la sol:licitació de tals certifi

cats i els exportadors que -els vulguin podran obtenir-los dels sindicats 

o associacions regionals o locals . 

Una altra qüestió interessant és la dels envasos. Els expbrtadors 

d'oli-· diu En Sensat- demaneri la lliure admissió de la llauna es

trangera. No és que amb això vulguem aliar contr~ els productors del 

país, puix que els donem una preferència. Però, a Espanya no es pro

dueix 1a llauna que es necessita, de tal manera que 1a producció pot 

considerar-se en 28 milions de quilos i el consum en 8ú milions. Per 

tant, ens veiem obligats a comprar a l'estranger, i si l'admissió temporal 

J.a tenen els conservera, és just que la tinguem també nosaltres. Cal 
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tenir en compte que l'admissió és sols per la llauna que s'exporta plena. 

d'oli i dóna treball a una sèrie d'indústries que no ·el tindrien. Actu~l

ment tenim un any de temps 11er a reexportar la llauna entrada, i si . 

no_ ho fem, cal pagar els drets de Duana. Hem cregut insuficient aquest· 

termini i hem demanat que s'ampliï a dos anys. 

La Cambra de Comerç presentà també una esmena referent a aques

ta qüestió, en el sentit que no s'hagués d'exigir el certificat d'an-i.bapa 

expedit ¡per la Duana èstrangera per als efectes de l'abonament dels 

drets de la llauna, puix aquell certificat suposa grans demores i despeses. 

La Conferència acceptà aquesta esmena, acordant que per a l'abona

ment dels dret!:¡ de la llauna n'hi havia prou amb el certificat de la 

Dnana de sort). da de I 'expedició. Els veritables competidors dels espa

nyols són els ita lians, i com qur aquests tenen els envasos a millor 

preu, és necessari que a nosaltres se'ns doni la manera d'adqui,rir-Jos. 

u igual preu per a posar-nos en igualtat de condicions. 

La quarta esmena de la Cambra de Comerç fou també acceptada 

com les altres i consistia a demanar que el Consell Superior Ferroviari, 

amb la representació de les sccions de Navegació de les Carilbres de· 

Comerç i de les empreses navileres, proposin un sistema de tarifes com

binades per a l'exportació. 

Però el problema fonamental, ens diu el senyor Sensat, fo11 e~ de les 

compensacions a l'exportació. Hi ha dues menes d'exportacions: la 

marquista i l'anònima. Els olis de marca van en petits. envasos i són 

els que donen la fama a les cases, perquè són directament destinats 

al consumidor. L'altra exportació, l'anònima, és més important i es fa 

en barrils i bocois i ha Noruega i Anglaterra, que nó són productors 

i en destinen molt a{er a conserves. També se. n'exporta a l'Argentina 

i Estats Units, que tampoc són pro,ductors. Però els principals com

pradors d'olis en barrils i bqcois són França i Itàlia, p~sos productors 

i exportadors, els quals, en anys de poca collita, fan servir els nostres 

olis. per a llurs marques que exporten als països americans. 

Suposant, doncs, que s'apliqui un règim de compensacions a l'ex-

1portador, no és just que t~nguin el mateix tracte els olis de marca es

panyola que els anònims, perquè els avantatges concedits a aquests 

darrers poden servir per a beneficiar l'exportació dels marquistes fran

cesos i italians. Per això, la Cambra de Comerç redactà una esmena 

de molta importància, i que deia: «En virtut del caràcter i les cir

cumstàncies que concorren a la nostra exportació d'olis, les primes, 

compensacions, reduccions de nòlits o altres formes específiques de pro

tecció que exigeixen I 'esforç econòmic de. l'Estat, ultra la protecció de

caràcter general extensiva a tots, cal atorgar-la amb preferència a 

l'exportació que es faci en petit envasos amb marca espanyola». 
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Així s'evitava que els francesos i els italians beneüciessin de les com

pensacions. No obstant, tal com anava redactada l'esmena, segura

ment no hauria estat aprovada i fou necessari acceptar una solució 

amisLosa que, de totes maneres, conté els ;11ateixos principis. La fór

mula aprovada per la Confé1·ència diu : «Essent de gran conveniència 

per a la conque ta o creixença dels mercats estrangers que eJs nostres. 

olis vagin directament al ·consumidor, l'Estat afavorirà aquesta ten

dència aplicant la ll ei del 30 d 'abril dan·er als c;¡lis d'oliva amb !lJarca 

espanyola i en envas6s de llauna i vidre inferiors a 25 quilos, així com 

a qualsevol altra classe d 'envasos de cabuda major, sempre que vagin 

destinats als mercats no productors.» Amb lat fórmula prqposada per 

la Cambra de Comerç era impossible beneficiar els països productors 

estrangers de les compensacions mentre que era poden aquells situar 

els olis a altres punts que els de llur país i despr.és r:eexpedir-los. De 

totes maneres sempre els representarà una ,major despesa. 

Aquests són els temes més interessants tractaU; en la Conferència, i 

el senyor Sensat ens expressa la seva satisfacció !perquè el problema 

oliaire hi fou ben comprès quedant reflectit en les conclusions' elevades. 

al Govern. Aleshores li preguntem quina impressió té sobre la conduc

ta del Govem, i ell ens contesta que al seu entendre, les seves decisions 

més immediates seran la supressió de la taxa i d-els drets d' exportació 

i l'admissió de la llauna sense les dificultats d'ara. 

I dH això prenem comiat del senyor Sensat, agraint-li l'haver-nos. 

·proporcionat elements de judici necessaris per a fer un resum del pro

blema oliaire que no sols té molta importància pel volum del negoci 

que representa, sinó que presenta també una sèrie de ¡proulemes eco

nòmics que cal estudiar detingudament si hom no vol perjudicar incbns

cientment aquesta branca ufanosa de la riquesa del pafs . 

. ' ' 
JAUME CARRERA 

PeT què no us dediqueu a la cria deL cuc de seda? És una iruJús~ 

tria fàcil i sen:illa en La qual es poden ocupaT dones, vells i criatures 

en una ,època' de l'any en que les feines del camp són més aviat esca.sses 

Un paTell de mesos de feina, feta a casa, us. poden proporcionar un in,. 

¡rés considerable. Deu moreres en plena producció us permeten de criar 

un unça de llavor de la qual obtindreu una cinquantena de quilos de

capoll. 
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L'organització científica 
del treball agrícola 

VI 

N o n'hi ha pas prou amb tenir eines apre¡piades a les maneres més 

econòmiques del treball de l'home; no és pas suficient que s'hagin 

trobat els moviments més adequats i la repartició d'energia menys 

fatigosa per cada · una de les feines agrícoles. És necessari cootdinar 

fots els treballs entre ells perquè en resulti un augment total del rendi

mrnt de l'explotació. Tan important és 'aqtl.est aspecte de l'organitza

ció del treball que, moltes· vegades, sens haver~se modificat en res el 

procés de les feines en parttcular, s'obtenen grans variacions de ren

diment pel sol fet d'una nova coordinació d'aquelles fe~nes. 

Els treballs d'una explotació agrícola han d'ésser disposats de ma

nera que semblin funcions d'un organisme viu, tendint totes al mante
( 

nirnent de la integritat vital i a la creixença de l'individu. Perquè una 

.persona pugui viure amb salut necessita que lvestómac { el<s budellS 
• I 

treballin bé i es reparteixin les .substàncies nutritives per tot el cos; però 

això ja no es pot fer degudament si el cor i el s1stema circulatori no 

fa córrer amb facilitat la sang d'un lloc a l'altre. Aparell -digestiu i 

aparell circulatori .g'han d'·entendr-e perfectament per1què llur treball 

dongui el resultat necessari. 

Una manca d'avinença entre dues o més funcions prod¡;ufix la ma

laltia. La major part de les cases de pagès malaltes 1'!-o són per manca 

d'una OI¡ganitz·ació que e-stableixi l' !!Jrdre i l'eqUilibri entre les diverses 

funcions de l'explotació. Un dels mals ve de que no hi ha una bona 

distribució de les feines .entre les 'diverses persones que intervenen en 

la vida de la casa. La diversitat d'ócupacions i de treballs qu~ com

porta una explotació agrícola fa més necessari que enlloc més l'apli

cació del principi de la divisió del treball: «Un lloc per a cada home, 

cada home al seu lloc». 

Els un cas molt freqüent, sobretot en cases on hi ha força gent, que 

im individu vagi per fer una feina i trobi que ja l 'ha feta un a1tre. 

També es dóna sovint que una feina es qued.a sense fer, perquè l 'un 

pensava que la faria l'altre i vice-v·ersa. 'Dot això ve ·de la manca 

d'una bona distribució de feines. Oada persona s'ha d'encarregar d'un 

cert númèro de funcions i no ha de intervenir en les feines d·els altres; 

mentre no es tracti de substituir una absència o una malaltia. 

Posats que fóssim ara a fer una distribució de tasques, ens trob-a-
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riem amb qüestions com aquestes: ¿Quins són els que s'han de re

partir les feines fixoo, és a dir, que duren tot l'any, com abeurar i 

donar menjar al ~estiar? ¿Quina participació hi hauran de pendr!l 

les \lones, especificant el què ha de fer cada una d;elles? ¿Com repar

tirem successivament els treballs de temporada o els eventuals, de ma

nera que les diverses funcions quedin garantitzades? ¿Com farem que 

es pugui awrofitar degudament l'energia de cada home, :rrocurant que 

aquest es cansi el menys possible? 

És un fet innegab1e. que no tots els homes són iguals, ni els agrada 

fer les mateixes feines. Això, que· fa més evident la necessitat de la 

distribució de tasques, obliga a posar-hi una cura tota espec~al. S'ha 

d'aprofitar el què hi ha de particular ell: cada p-ersona perquè pugui 

aplicar-ho al millor reeiximent de la tasca que se li encomani. Al ma

teix temps s'ba de cercar per cada treball la persona que hi tindrà més 

gust i que ho farà de més bon grat. 

El problema del gust en el treball é-s un dels que volen atenció per 

¡part de,ls agricultors que tenen jornalers. La satisfacció en el treball 

és el factor psicològic del rendiment, com la justesa dels moviments 

n 'és el factor fisiològic. Un i altre es complementen, i quan els dos 

estan ben regulats, en resulta el treball ¡perfecte, o sigui, el màxim 

rendiment amb el mínim de fatiga. De:nés, la satisfacció de produir 

i desenrotllar la personalitat, que s'obté amb el treball agradable, allu

nya les sensacions doloroses i dóna un goig sembla,nt al que dóna el joc. 

Donar estímuls per a fer el treball agradable, repartir les tasques 

segons els ¡gustos i les awtituds de la gent, coordinar i relacionar totes 

les funcions de l'explotació agrícola, és feina de direcció. L'amo és el 

que ha de posar en moviment les diverses rodes de la pagesia, fent que 

els engranatges es corresponguin perfectament, vigilant-ne de continu 

el funcionàment i tenint sempre pr!!Jparat l'oli per a suavitzar contac

tes, i les eines per a reparar i corregir qual¡;;evol defect~ de funciona

ment. Això demana intclligència, discreció, sentit pràctic i altres qua

litats que depenen molt de les condicions personals del caràcter. Però 

el cap de casa pot influir molt sobre sí mateix i pot arribar a regir bé 

una explotació agrícola si segueix certes normes d'organització que es 

desprenen dels principis exposats anteriorment, i si sa!p aplicar les re

gles que ha dictat l'experiència dels bons directors i organitzadors. 

La preocupació constant del director és que no hi hagi interferèn

cies entre els diversos ~edors d'activitat, és a dir, que l'un no destorbi 

a l'altre; i no sols això, sinó que ha de vetllar perquè totes les fun

cions s'ajudin entre elles, subordinant les secundàries a les principals, 

de manera que tot condueixi al resultat comú, que és la prosperitat de 

la casa i la sort dels que d'ella ""iuen. 



' . 

' 

'646 Agricul tura 

No obstan t, el cap no ha d'extralimitar-se en el seu zel , ficant-se en 
çoses de detall que són de l 'exclusiva incumbència del treballador. Per 
.qu è aqlJest t ingu i e_stímul i gust en el treball és necessari que se li. con
cedeixi certa llibertat d' acció. Les feines també solen fer-se més bé si 
es deixen pendre iniciatives al que les executa i l 'acció directiva es 

limita a donar indicacions i consells, quan fan falta. Per més entès 
qu e .sigui el cap en les feines que comanda, sem¡pre té punts flacs que 
e l treba1lador que té 1a feina entre mans descobreix més bé que ell. 
Això res~a autolitat al direc tor i disposa m,alament l 'espeTit del treba
llador. D'aguí ve qu e és r ecoman a ble una autonomia en l' acció, cosa qué, 
a més a m és, desenrotll a .la idea de la r esponsabili-tat en les deficièn
ci es i el sent it del mèrit en les coses ben deixadés, garanties d'un treball 

.acurat i h umanarnent perfecte. 
Quah la gent ha de treballar en grups o colles, el cap de colla no ha 

•de man car, encara que els grups només si guin de dos. Entre dues 
persones sempre la una és més ente·sa i capacitada que l 'altra, i clo
nant-li certes atribu cioniS. i autoritàt, s' efectu a una acc ió ' de mestratge 
i de gui a sobre l 'altre, cosa qu·e -dóna gralliS ·avantatges m'entre nÒ hi ' 
bagi extralimitacions. 

1 
No és el to autoritari, ni la imposició violenta 

el procediment adequ at per aJ guiatge. Més que acció de com~nda

m ent, el que ba de feT el cap és exercir una influ ència suggestiva, sor
tida del- :oeu 1própi ·pre·stigi, del sèu bon sentit i del seu interès p~r les 
coses i pe.r les !persones.· Tina altrà cosa , seria debilitat, impotència per 
a fer dominar el seu cl'iÍ~ri, incapacitat per a posar les coses pBtites al 
servei tl e le+s 'grosses. 

I 

Tant s·i és tracta d 'adaptar i .perfeècionar pTocedim.ents de conre11, 
com d ' adquil'ir 'noves tèorlitples per ·a · •l'apròfitament de l"enei'gia huma
na desènrdtll ¡;¡:da, 'el treballadül;. 'ha de' veure la part d'av·antatge que 
·ell bi té, i in ai' podria 1veurè tivantatge · en I} Da: cosa que se· li. imposa 
per' for ça . L'drganítzació 'ciéhtificà. dels moviments, dels impulsos, de 
les pauses· eh él 'tre'balJ. ha d'esser acóllida ·èle bÓn gr:at p f}l' tre"Çialla-· 
·d:òr ;' .i a ·que, ·al 'fi i :a r ·cap, ' es' cètda que è,s cansi el meny.s possible; 
però s.i· 'aD:lb '.'la fo rnta d' ense:r:ryar-lo ò ·dé irli'èiar-J:o, es produetx un xoc 
contra' e1 seu , esperit, j à. ' 110 ''es· tindrà ' ~1 que d 'ell es · podria esperar·. 

Què xHi '•s'óbli'di mai qué l'a éÓmperletració èntte. els esperits, la iden-. ' ' ~ 

tificacló' d ' ini'é11ess os eht'i'e e1s · qu~ viaén d'e l'explotació agrícola; amos 
i criats, d ir ectors ï ·dirigits', és ·condíéió im¡prescindible perquè· l' orga
nització · cient1J1ca de'l fu: Í:lball ' dongui el rendiment desitjat i el ben e$tar 

<l.Cf ïots. •; ·· .. t 
. . ,, 

JOSEP MALLAR T 
. I . , ·r J ~ 1 I f' '\ I I . t ' • • "'!" I . 

~ . ' . 

,. 
/ 

/ 
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Una malaltia de les arrels de les escaroles 
L'Heterodera Schachtii 

Q UAI'I hom més va ¡penetrant en la fr0::1dosa selva de lri. Patologia 

Vegetal, són més les sorpreses que li espere11. són més les rela

cions que nota entre els paràsits i eonstata que són n!qs els enemics 

dels nostres cultius. 

No ón les criptógames o els insectes sols, que parasiten ies nostres 

plantes cultivades; sovint en amicals simJJiosis, les cotxi·nilles preparen 

un camp a propoolt per a poder-s'hi desenrotllar les criptógames; el 

cas de la Seissetia Oleae que amb les seves picades i excretes prepara 

un brou per a la AnLhenna1·ia Oleophila es repeteix a l'infhtil. 

En aquestes planes d'AGRICULTURA, en parlar de la Ascospora B~ije-

1'i71c1cii, criptógama que infecta els brots tendres, fulles i hï.lits dels 

.albercoquers, hem vist que a la vegada prepara l'arbre per a ésser 

infectat de la nombrosa i variada fauna ·escollida. 
Erem a mitjans d'octubre que vàrem ésser consultats sobre una 

malaltia de les escaroles ; el nostre consultant té una gran extensió de 

terreny plantat d 'escaroles i fa uns quatre anys que repeteix el cultiu 

en el mateix lloc, i d'any en any ha notat que incrementa una malura; 

l es escaroles, en llur creixença, no arriben a mitj a talla ordinària; 

des¡pres de les primeres full es, es tornen grogues i tot seguit e-è podrei

xen; passats quatre o cinc dies, totes les fulles -resten igualment podri

des i la planta es mor. 
Endebades cercareu la causa d'aquesta malaltia entre les criptóga

mes; ·mireu les fulles, 11ireu el tronc i r es veureu que amb fonament 

·científic vos pugui orientar vers una infecció criptogàmica. Les arrels, 

però, vos donen la clau. En les arrels veureu uns reinflaments petits, 

blancs, que són els causants de la malura. Posem al microscopi aquests 

reinflaments blancs i tbus, i veurem que no són altra cosa que animals 

replens d'ous i enganxats a les arrels capiilars com les ostre.s a · les ro

qu es. Si continuem les obser vacions i fem raspats en les arrels i tronc, 

en algun tl'obarem uns éssers de forma d'anguila amb una extremitat, 

la posterior, encorbada. Aquells é?-sers replens d'ous, són les femelles, 

i aquests últims, vermiculars, els mascles ' de la HeleTodem Schachfii. 

Estem, doncs, davant d' un grup d'animals perjudicials a l'agricultu

ra, grup qu e comprèn els cucs en ·el veritable sentit científic de la 

'paraula. 
Fin~ ara, quan en aquestes ·planes parlàvem de cucs, feiem aquesta 

paraula tgual a larva, ço és, estat de transició pqr r.ia~ar a 'litres for-

/ 
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mes més complexes, mentre que tal com l'emprem avui, la paraula cuc 

vol indicar forma definitiva, forma acabada. Exemple : una tartanya 

o papaterra sempre és cuc de terra, mentre que el cuc de l'oliva sols ( 

é6 cuc durant un cert nombre de dies de la seva vida;, fins que ha pas-

sat el temps necessari per a transformar-se en mosca; <tampoc 
1 

es cuc, 

el cuc de ·seda, car passat un cert temps es transforma en papallona. 

Aclarit aquest punt, direm que la Hete1·oclera Schachtii é~ de la clas

se de cucs rod?ns, sense anells i que els mascles són diferents de les fe

melles (dimorfisme sexual). Fou descobert pel botànic Schact, que va 

donar el seu cognom a •aquesta fi ete1·odem, en uns cultius de ,bledarav-e 

sucrera que no donaven rendiment. 
Tant els mascles com les femelles abans d'arribar a l'estat de les 

nostres observacions (estat perfecte) tsufreix rn mudes i transforma

cions; les femelles ·dm·ant l'i stiu posen ous en nombre de tres o quatre 

cents cada veg1ada, i el nombre de gelfleracions estivals 
1 
és_ generalment 

de dos, però pot ésser de quatre i ci·nc si les condicions són favorables; 

això fa que una HeterodeTa en un istiu ha;ki produït milions de mi- ' 

li o ns de fills. l 
En acostar-se l'hiv·ern o en canviar d 'ambi·ent humit a ambi·ent sec, 

I 

aquesta Hete1·odera té altre mitjà per .a perpetuar-se; els ous s'aviven 

dintre el cos de la mare (viVÍ!para), 'la qual mor, i amb les seves des

pulles resguarda tota la maina:da, que no surt fins entrada la primavera 

quan recomença l'ambient humit que li és favorable. 

També la Seissetiu Oleae, cotxinilla de l'olivera, feta 1a posta mor 

i amb son cos guarda la descendència. 

Els fills, en sortir, cerquen les arrels de la planta ho~pitalària per a 

penetr.ar-les amb llurs picades i fixar-se davall de l'e.~corça; ·allí sofrei- ' 

xen ~udes, es fan grossos i amb llur cos estenen la pell de les arrels Oll: 
s'han fixat fins a fer unes petites berrugues; aquestes · són fetes i·ndis

tintament per mascles i femelles; en aqueix moment comença la; ·dife

renciació sexual; els mascles, alli rr¡.ateix, fecunden les femelles i aques

tes, replenes d 'ous, augmenten més de volum fins a fer esclatar l 'es

corça de lés arrels de la planta. Complerta llur missió, ·els ma;scles 

moren, i ies femelles resten fixades per 1J boca i al descobert com hem 

dit abans. :Qe manena que hi ha que distingir les berru,gue.s de les arrels 

que són fetes per mascles i femelles, i e1s reinflaments blancs, i tous, 

que no són altra cosa que les femelles al .descobert. 

Manera de combatre aquest flagell. - Per la gran prolifera'ció, la 

gran resistèncil:!- a ambients dive~sos, pel gran nombre de plantes que 

poden servir-li per a alimentar-se i pels estralls que fa amb les seves 

picades a les arr·els, es comprèn que l:Heterodera sigui un flagell ,dels 

que més han de ¡preocupar al pagès. 

'' 
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No volem recomenar les injeccions de sulfur de carboni, perquè es. 

reqÚere,ix certa tècnica per a aplicar-les i perquè la seva utilitat no està 

prou confirmada. 
Pot recomanar-se també l'ús exclusiu per quatre anys .d'a(iobs quí

micf>, com tam.bé el fer repetides formiJguerades ·en le.s parets afectes 

d'HetemdeTa, i el no plantar-hi durant quatre anys bleda-raves, esca

roles, cols, naps, ravef>, i, en general, aquelles plantes que els botànics 

en diuen C?·ucífens, perquè tenen el:e pèt¡:tls de la flor en nombre de

quatre i fent ereu. Tampoc podran ¡plantar-s'hi civada, · faves, ni 

pèsols. 

Cal distingir també aquelles plantes expontànies de la mateixa fa

milia de le·s cruciferes, com són les ravenisses i les ruques, que són 

molt estimadoo !le l'HeteTodera i tan abunden a les nostres hortes. 

Poden plantar-s'hi alfals, trefle, blat de moro, blat, ordi, cebes, 

pastanagues i, molt eS¡pecialment, patates. 
Seguint aquestes normes profUàctique·s, amb seguretat desinfectarem 

el terreny d'aqueix paràsit que pot fer-lo infecund . 

. JoAN AGUILO I GARSOT 

El nou pasteuritzador 
II 

L ES conseqüències avantatjoses del dispositiu descrit en l'article ap

terior result·en ev·idents; a:wsaltres ens limitarem a remarcar-ne· 

algllll,es so·lament. 
L'apal'ell tan.oa perfle<ctarrnent per tal ·COQil no presenta soldadures i 

que els tubs, provats a 20 quilos per centímetre quadrat, són estirats 

d'una soJa peça. Les fugues són p·ossibles solament per perforació ac

cidental d'un tub. En conseqüència hom, de d'aquest punt de vista, 

té assegurada una esterilització total i completa. 

La velocitat ctel liquid és molt petita però no hi han punts morts. 

EVlitant 1l'a.gitació i el remooament hom s'aJcosta molt a la pastJeturit

zació en v.as clos o ·en ampolles i evita la pèrdua .dels gasos naturals 

del vi. 
L'aparell funciona sempre ple, car l'aire que pot ésser aspirat acci

dentalment per les bombes, entra i tot just assoleix la part superior de 

l'•a.pa.rell, e·n ·els tub:=; aplanats on no pob deturar-se o .acumular-se com 

faria en un tub de gran diàmetre, a ·causa del petitíssim gruix de les 

làmines líquides. En conseqüència, s'evita l'oxidació del vi 

l i 
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La res'stència a la circulació que és el faJCtor principal del bon fun

cionament de l 'aparell, és quasi nulla. En efecte, és inferioJt a 0'50 

metrc..os d'aigua pel rendiJUient normal. Amb un rendim1enrt de 1,200 

a 1,500 liti'es, la 'resistència és d·e 0'50 metres; amb 3,000 litres 1és e111cara 

inferior a un metre. L'embrutament qu•e sovintJ pr.odueiX!ell1 els vins 

novells no auwrnenta la resi.stèn.cia d'una manera apreciable i no redueix 

el rcndime.nt. La con&e:qüència d'aquests f•ets és que no hi ha perill de 

deteriorament de l'ruparell. 

El r endiment normal de l'aparell és d'uns 1,250 a 1,500 litres per 

hor·a, però en realHat ¡pot obtenir-se un rendiment superior per tal com 

cap re~istència no s'oposa a la circulació del líquid. Sols l'oportunitat 

<l'obtenir una pasteurització perfecta aconsella de no passar dels 1,200-

1,500 litres. Quan la temp er·atura del celler no és molt elevada, hom pot, 

JJCI'ò, forçar el rendim elit de l'aparell sense altre inconvenient' ·que 

unn major di·ferènci-a d•e temperatura a la entrada i ·a la sortid.a del vi. 

El pasteuritzador Dépaty és construït en sèrie i en un sol model, 

ço que p~rm et de rebaixar els preus. Per les grans insta.l:lacions, que 

ban d·e pasteuritzar grans quantitats de vi, n'hi ha prou amb reunir 

.diversos pasteurttzadors com es fa habi~ualmt:>nt amb els filtres. Aquest 

acoplament es fa en parallel, és a dir, reunint sobre dos tuns alimen

tadors les entrades d'una part i I•e:s sortides d'alf.r.a part d-e cada pas

teuritzador. Hom pot, gràcies •a aquest dispositiu i sense d.etmrar e·l 
""' - . • I -

treball, is.o¡]ar successivament 'cada past uritzador per netejar-lo. 

Ha 1e:stat ·reconegut que .alguns vins són benefici abs fortament quan 

són sotmesos a una pasteurització més pr-o•longad•a que la que s'acos

tuma a fer ordinàriament· a la temperatUra !nàxima. · 

El pasteuritzador Dépaty pot ésser fàcilment .proveït d'un calent-ador 

de gran rvolum, .donant una esterilització c1e: diversos minuts amb un 

dipòsit intercalat, ·veritable apèndix que es situa •eh la prurt alrta de l' .a-,.... 

parell, immediatament) d.amunt d·e la trup'a superior. 

La neteda.t d'un pasteuritzador -és una cosa rrioJt important en aques

ta mena d'aparell 'per què nosaltres deixem d'assenyalar la rapidés-a de 

desmuntatge i la 1'acilirtat de neteja · d,el pasteuritzador que descrivim. 

El desmuntatge es f•a serrzillame.nt descargolant les dues· tapes i les 

dues portes V'erti:cals, ço que representa solaJ:ne:f\t alguns :minuts de 

treball. Després •ès procedeix a la neteja -injectant .amb ,torça aigua que 

es fa. penetrar per l 'extremitat d'una oanalitzaJció i qu¡e1 surt per l'al

tra, arrossegant les matèries que s'han pogut depositar en raparell du

rant •el seu funcio:nament. 'Gom que Jie:s canalitzacions són rectHinees 

i llur .llàrgad·a és solament d'up. metre, la llum lJot entrar pertot arreu 

i res s'm~aga a l'ull de .l'operador, el qual pcit veuTe perfectament si 

tot ba quedat prou i1et. 
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El pasteuritzador consum ·d·e 30 a 35 quilos de vapor per hora, ço 

que c.orrespon a un consum de carbó de 30 a 40 quilos segons la qualitat 

i el gè11ere de caldera usat. 

Aquestes són les característiques i les particularitats més impm-tants 

del ¡pasteuritzador Dépaty. D'elles hom pot deduir que es tracta d'un 

..a-parell ben estud·i•a.t i ben reeixit. 

P. M. 

-· 

La cria del cuc· de seda 
IV 

v EGEM ara com s'ha de criar el cuc de seda, co:r'neliçant a pa,rlar çle 

la llavor. La llavor, que .són els ous rle cuc, no se la pot produir 

el pagès. Abans ·de l'aparició de les malalties, sí. Ara ·Cal que l'ad

quireixi a cases que es dediquen expressament a la producció. A Es

panya no n'hi han. Tenim entès que l'Estació SericícoLa de Múrcia 

en produeix, però es tracta de molt petit~s quantitats que no· ar r ibarien 

ni a cobrir les minses necessitats de là pr6ducció catalana. 

Per La producció de llavor cal una instal:lacló especial. Essencial

ment consisteix en obtenir els ous i en se¡parar tots aquells que porten 

gèrmen~ de m:itlaltia i que donarien, per tant, uns cucs incapaços d'arri

bar al crhsalida1lient, és a dir, a formar el cavell. :Aquest ·é·s el pl·ocè

diment que va r ecomaru'ar Pasteür i que l1a salvat la indústria de l'a 

ruïna. 
La baJse de la bona indüstri~ consisteix en l'adqui'sició de bona Jlavot. 

Per això cal"diri'gir-se a bones casés estran:geres i tio miràr d~ fer pe

tioo estalvis que a l 'últim es p~gucn càts. ' v .al més desp.endre. algunes 

pessetes· més i tenir una llfl'Vor òptima. Per l 'adquisició de la Bavor, 

com per tantes aJ.tres éoses, l'associació seria' un temei n'Ía,gnífic. Per'ò, 

per ara, els sericicultors catalans Vian encara cada u pel seu costat. 

l]n cop adquirida la Havor, cal gua'r:dar-la fins al níoment en que 

calgui fer-Ia 'germinar. Es pòsa en un lloc 'fl'esé i sec., a temperatura 

-[io-ssibleínenJ, constant, ·fora dél contacte' de la llum. 

A 'Catalunya, els venedors de llavor, que ' ·acostumen a ésser, oegons 

tenim entès, 1:epresentar1ts dels filadors de Múrcia} 1;eparteixen la llavor 

.JUls sericicúltor.':l fil. final's de maiç. EUs, doncs, la conserve11 durant 

l'hivern. T~à llavor és contractada ca}J allí al 'nOvembre i es pagà a la 

.collita de 'capeU. 
:La germinació s'ha de fer quan la morera comença a .treure fulles o 



• 

652 Agric,uUU1'1K 
---,------- -., ---------------------
millor 'quan aquestes són ja un xic desenrotllades, perquè així amb el 

I 

mateix número de fulles hom pot criar més cucs. Segons les comarques 

i segons l'anyada, la germinació es fa al mes d'abril, de vegades ai co

mençament i de vegades cap al final i més tard i tot. Qui dóna l'hora 

és la vegetÇtció d¡;~ la morera mé.s o menys avençac1a o endarrerida. 

Per a obtenil' la gerriünació o avivament hom sotmet la llavor a una 

temperatura apropiada que determina l'aparició dels cuquets. 

Modernament això es fa amb incubadores, petites capses amb com

partiments, on es ¡posa la llavor i que •s'escalfen amb aigua o ai¡e ca. 

lent, augmentant gradualment la temperatura fins a 22 graus, .fins qu_e 

hagin nascut els cucs. 

En geneta!, ¡peró, les incubadores no són g-aire emprades encara. ·El 

shstcma més corrent és el de posar la llavor en una capseta amb petits 

forats- per donar po,s a l 'aire- :i amagar-la, em):>Olicada en un dtap, 

dinA de les mà:degues perquè tingui una temperatura superior •a la de 

l'ambient. Al cap d'alguns dies s'embolica amb un drap de llana calent 

i; quan hom veu que ha apaTegut algun cuquet, se. la posa al pit, en 

contacte ·amb la carn i després l'exposa _wl sol, procurant, . amb molta 

cura, que no la toquin directament els raigs solars, o a la vo1:a del foc. 

D'aques·ta manera s'obté l'av:ivamént de la llavor, que és successiva,. 

car els cucs no naixen tots d 'un plegat. · 

Cal començar aleshores 1a cria. 

Un -cop nascuts els pJ?imers cucs c~l recollir-los per .s;parar-los del
1
s 

ous 110 avivats encara i per començat a alimentar-los. Aleshores, c1a

munt la capset,a oberta, es posen algunes fulles de morera a les quals 

els cuquets es dirigeixen de seguiÒJa eJ?, cerca de menjar. Quan les fu

lles estan 'plenes de cucs, .es prenen delica-dament i es pos~m en ~ lloe:. 

r.esguardat· a sobre d 'un paper groixut,. per e~emple, d'estraffia. Aquest 

, '1 ¡paper serveix per evita:r pèrdues, l~s qq.als són molt fàci).s, car els . cu

quets te!le!l1 dimensions minúsc'u.les. Sovint, per tenir-los 'pTotegits, ·en 

lloc de deixar-los directament al damunt dels canyissos _es posen dins 

d'una capsa de cartró o de fusta o dins d'un sedàs o garbell, les par-ets 

dels quals serveixen pe~· te!l1ir l' ambient m,és defensat. , 

Tots els cuquets nascuts en un mateix dia es van posant junts. Els 

nascuts en els. dies següents - que tenen menys edat i que són, per 

aquesta raó, més petits - s 'han· de sotmetre a 1)na alimentació ï:çtten

stva i a una temperatur.a més elevada. Aixi guanyen l'endarreriment 

que porten ,i .. i¡gua1en eJs altr.es nascuts -ap ans. A~xò s'obté _fàcilment. Als. 

primers nascuts se'ls dóna poc menjar; durant ~1 primer dia s¿']>s, 

deixen ·sols les fulles qu.e va servir per separar-los de la capsa. Al 

segon dia se'ls dóna fulla una ·so1a vegada. Així, llu:r creixement és. 

més.Jent. Als ·cucs que van nèixer al segon i tercer dia se'ls alimenta 

," 

'• 
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més fortament i als que neixen més tard- al quart, cinquè i si·sè dia

se'ls alimenta més fort encara i se'ls posa a la voTa del foc. 

Es pot dir que l'avivament dels ous i l'últim període de. la vida del 

cuo - el que precedeix el crisalidament - són el dos més engoniosos i 

molestadors, els dos períodes crítics. Eles altres són, al contrari, molt 

senzills; tot consisteix en alimentar bé sense escassesa i sense excès 

en netejar-los amb certa freqüència. 

Fins a Ja primera muda els cuquets són extremadament delicats 

sensibles. Això fa que hagin d'ésser curats atentament o ajudats, te

nint el iocal a una bona tempemtura. 

Dutant aquest tem¡ps mengen poc i ocupen un petitíssim espai. 

AGRICOLA 

COMENTARIS 
\Jna carta 

Hem tingut la sorpresa- ni agradable, ni desagradable - de rebre 
la següent carta : 

«13 de uoviembre 1924. 
Sr. Director de Editorial Catalana. 
Interior. 
:\Iuy Sr. mío :· Ruego aV. se inra dar de baja a la Escuela Superior 

de Agricultura, de suscriptor a la revista AGRICULTURA a contar del pró
ximo número. 

Aprovecho esta ocasión para ofreccrme de V. afmo. s. s. e¡. e. s. m. 

R. ÜLIVE.RAS 

Director» 

Hem harrinat una bona estona per descobrir la raó d'aquesta baixa 
tan fulminant: «a contar del próximo número» . ¿Serà. per fer tronto
llar AGRrÇUL'J.1GRA? ¿Serà perquè els nous profeooors, competentíssims 
i especialitzats en els ¡problemes rurals, no han d'apendre j a res? ¿Serà 
per què els problemes agraris de Catalunya, que són èls que es tracte 
prevalentment en aquestes pàgines, no els interessen? 

«M1st8Tio; profunda misterio". 
l'fosaltres, no obstant, no ens hem molestat. Al contrari. El 

cos de redacció d'AGRICULTURA, solemnialment convocat i solermúalment 
reunit, ha acordat, per unanimitat, de reservar un exemplar dels nú
mel'os que vrugin sortint per con~pletar, un dia ·DO llunyà ben segur, la 
incompleta collecció de la «Escuela Superior de Agricultura» . 

I això ho podem fer ara sobretot que el favor dels agricultors ens 
acompanya i que la subscripció va pujant d'una manera satisfactòria, 
doblement satisfactòria. 
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Les subsistències 

Segons els càlculs fets per la «Jefatura» Superior d'Estadística en ei 
mes d'octubre, ofereixen les següents variacions amb relació al pro
nüg de 1923: 

En 1923 els aliments animals es cotitzaren a 191 pessetes i en octu
, br·e a 220. 

LB$ matèries industrials de tèxtils i cuiros,, a 184 e:n novembre i a 
191• en octui.H·c. 

Els materials de construcció, a 226 pessetes en 1923 i a 210 en octubre_ 
Advel'teix la «Jefatu r·a» Superior d'Estadística la constant progres

sió en els índexs dels preus, principalment dels ¡productes alimentosos, 
entre els que 11ugen a quatre punts els d'origen vegetal. 

En el que respecta a les matèries industrials, l'increment de l'index 
parcial obeeix exclusivament a l'alça experimentada pels metalls, que 
saltell no res menys que 15 punts. ' 

Un feno men bosquetà 

GazNn de \'ich ens dóna compte de la troballa, en terrenys de Codol
Dret, d 'un bolet fenomenal. Pesa 12 lliures i mitja, té la forma d'un 
gros ull de col i el manyoc de fulles amida un vol de disset pams i mig 
(dç¡s pams j mig de diàmetre). 

Segurament que ni en els temps prehlstòrics, en els quals la vege
tació era exuberant i precoç, no devia collir-se un exemplar semblant, 
i això justifica el gros espant que diuen tingué el qui sobtadament, en 
ple bosc, es trobà amb aquest bolet. 

El crèdit agrícola al Marroc francès 

Llegim als diaris la següent ·notícia : 
«Rabat, 10 novembre.-Mercès a l'acord, hagut per la intervenció 

del gÓvcm xeriflà, entl'e el Crèdit Foncier d'Algèria i Tunesia i el Banc 
de l'Estat' del :Marroc, ha quedat establert el crèdit ·agricolat a curt 
termini, i. molt aviat es 1publlcarà un Dalúr fixant les modalitats del 
funcionament d'aquest crèdit, que començarà el mes vinent, com¡pta.nt 
<hlnb els p~gaments mensuals realitz,ats pel Banc de l'Estat i el Govern 
xel'ifià, ultra altres operacions financieres .-Havas. » 

Ja veieu; fins al ilfarroc tenen ja crèdit agricola. 

Noves terres de regadiu 

La secada d'aquest any en mig dels grans n'tals haurà fet també un 
xic de bé. 

A Mora d'Ebre, on els danys han estat graví.¡¡sÍms- fins han mort 
de set molts ametllers-els propietaris han constituït una associació 
per elevar l'aigua de l'Ebre. Els treballs han començat ja. 

Amb un motor de 150 cavalls de força podran elevar 1,500 metres 
cúbics per segon i regar unes 1,500 hectàrees dels termes de Mora, 
Benissanet i Mirabet. L'aigua elevada serà rècol!ida en un gran di
pòsit. 

Per començar, aquest any ·elevaran ja 200 metres cúbics. 
El problema 'de l'aigua deixarà, donc.s, d'ésser la tremenda preocu· 

pació d'aquella comarca. ' 
Heus aqui, segons l'expressió d'un amic nostre, com es fa pàtria. 
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T. S. F. 

El dia 16 del mes pas¡;at inaugurà l'Emis~ora "Radio Barcelona» la 
secció agrària que periòdicament figurarà en els seus programes per 

tal de divulgar les pràctiques agrícoles entre els pagesos. 
Després d'una curta presentació del !President de l'Associació de 

Radiodifusió, un conferenciant explicà la finalitat que es persegueix 

amb aquesta secció i eliS avantatges que reportarà als pagesos la radio
difusió, que permetrà que arrihi simultàniament als més ·allunyats po

blets la paraula dels més autoritzats tècnics de l'Agricultura i Ra-
maderia. -

Diàriament hom donarà una nota estricta de l'estat i cotitzacions 
uels m~rcats cerealista, vi~ícola i oleïcola. 

L'Associació de Radiodifusió ha reb.iJt felicitacions per haver im

plantat aquesta secció i són algmus els Sindicats que exclusivament 
per aqueste,s q_onferències han installat aparells reee.ptors en llurs. 

locals. 

Els superfostats i la reacció del terreny 

Els superfosfats de calç en les seves diverses coñcentracions han 

devingut l'adob fosfatat més generalmnet emprat a causa de la seva 

fàcil adquisició i de la relativa rapidesa de la seva acció solJt'e €lc; 

vegetals. 
Els superfosfats comercials compoMos d'una barreja de fosfats mo

nocàlcic i bicàlcic- el primer soluble en l'aigua de pluja, i el segon 

fàcilment dissolt pels sucs àcids que segreguen les arrels dels vegetals

a més d'una certa qua¡itat de sulfat de calç (guix) i altres matèries 

inactives. 
La matèria prima per a la seva fabricació és la fosforita o bé l'apatit, 

minerals que porten el fosfat tricàlcic i que es troben en . abundància 

en alguns terrenys, entJ'.e ells cal citar els espanyols de la "província». 

de Càceres i els francesos de TunisÍla i Algèria. 
Aquesta matèria prima, els fosfats naturals, pot ésser emprada en 

brut-diguenl.-ho així-directament com adob, però cal tenir en compte 
. que en aquest cas és d'un:;¡. acció molt lenta, o bé ésser destinada a l'ul

terior tl'ansformació en superfosfats, aconseguida en fàbriques a propò

sit mitjançant l'addició en quantitats adequades i proporcionades a la 
riquesa del mineral, d'àcid sulfúric, que apoderant-se de part de la calç 

del fosfat tricàlcic, facilita la sev·a transformació en bicàlcic i mono

càlcic. 
Això ens indic·a que per la. seva especial elaboració els superfosfats 

t indran ~empre una marcada acide¡¡a, i aquí vénen els dubtes de molts 
agrònoms de si serà o no convenient el seu ús a fortes dosis, per la seva 
possible acció neutralitzadora del calcari, sobretot en terrenys pobres 

d'aquest .eiement. 
Es pot assegurar 1per un gran nombre de terrenys, degut a experièn

cies ¡prolixes efectuades, que encara que el superfosfat s'empri a dosis 

elevades, l'·acidesa del terreny no se'n ressent, i bavell1 llegit darrera
ment els reouiltJats d'unes curoses ·ex.periències efectuades a New Jersey 

(E. U.) en les que es constc'tta el fet d'una petita disminució d'acidesa. 

Però hi ha un procediment enca:ra poc usat amb els superfosfats, i 
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que és digne d'ésser tingut força en compte, i és el de barrejar-lo, abans 
de l'expandiment, amb els fems, sempre que sigui útil d'usar-lo com a 
complementari d'aquests. La seva .acció sobre els fems és ben remar
cable, puix fixa bona part de l'amoníac, que es despendria, a l'e.stat de 
fosfat amònic i també al de sulf.at de la mateixa base, segons es des
prèn dels maJgnífics estudis de Muntz i Girard. 

·M. Williams preconitza encam que la baTreja amb ci <fem es faci 
diàriament, expandint uns 700 grams de superf06fat per dia i animal 
de quadra o estable. Així s'evita f-orça el mal olor en el maneig pos
terior d>el fem. 

INF ORMAC IONS COMERCIALS 
Vins 

H.etornèrn a la situació comato;>a dels mercats, no assenyalant-se, 
per ara, · cap tendènc:iJa a reaocionar, i encara que tothom la desitgi, per 
ca1J indret se l'albira. 

Com de consuetud, són molts que ¡prenen norma d'alguns preu.s ob
tinguts en petits ajustos o vendes directament fetes per alguns produc
tors a clienteles •P~'òpies; i partint d'aquest punt de mira diuen que són 
a apreci>ar-;se alguns vins a 32 pessetes, perquè qualqti~s consumidors 
mu:ttanyesos s'ban avingut a pagar aixi alguns (pocs) tipus clars. Tro
ben altres que el preu dit s'avé amb el donat pels comerciants detallis
tes de ciutat a classes que cobegen i que, en trobar-}es, premien. I bé 
.qur el fet és evident, com cada any és a repetir-se, no vol que un curt 
stook faci patró. 

Els grans cellers dels propietaris i dels sindicats no resolen actual
ment vendes fermes més enllà dels set i niig rals grau bectòlitre, i fins 
aquest preu, més representa un e.scandall que una norma, perquè les 
mostre.s que venen, són en gran partida les que retornen sense oferta, 
o pretene·nt el mag·atzemista una retria. 

L'exportació no remunta, perq,uè si de Tarragona han registrat sor
tides d'uns cinc mil bocois, molts d'ells procedien o de vell ajust o 
d'emmagatzematge que escalona embarcaments. 

Les destinacions van poc fixades, semblant, però, que. Suïssa i Bèl
gica -ctesavancen a nostres iffi!pOitacions respecte a les de l'octubre. La 
nota d'aquesta quinzena sembla orientar-se vers una esperança d'acti
vitat en el comerç amb Alemanya, bé que, en la prova, no passem d'una 
impressió que l'exportació no corrobora d'una manera concreta. 

Dels vins regionals arribats als nostres docs no podem dir-ne gran 
cosa, car ni per llurs pr·eU5 ni qualitats remarquen uns competidor s 
perillosos. De moment van preferits els vins de la terra i solament 
alguns de forta capa han sigut resos per a abastir el poc consum que 
d'ells fa nostra urb. 

Novetnbre clou mandrós i encara tenim vins que mostegen fort per 



CASA METZGER, s. A. 
Casa central: 

Passeig de Gràcia, 76 

Telèfon: A 1944 

Apartat 225 

BARCELONA 
Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA - BILBAO 

lnstal·lacions completes de tota classe de Laboratoris 

Balances "SARTORIUS" . . Microscopis "REICHERT" 

Porcellana fina resistent al foc : : Vidre Jena i corrent 

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

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

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

Estoigs portàtils per a analitzar RÀPIDI\NENT la llet, 
APROPIATS PER A VETERINARIS 

Grans existències en material de 

CIRURGIA VETERINÀRIA 
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amb moles d'Es- comanable per a 
meril per a triturar f e r f ari n ad e s 
t 0 ta e 1 a s s e de """IIIIIIIIIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

grans i altres Moles d'Esmeril 
matèries de tots diàmetres 

Per a informes, adreçar
se als constructors: 

Manuel 
Blasi,S.A. ~ 

I 

fins a 1400 m¡m 

P assaig de 
St. Joan, 13 

Barcelona 
IIIIIIUIIIIUIIIIIII 

Teléf. 147 s. P. 

Apartat de 
C Ol"reus 679 
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En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Molins IDEAL 

I l 
MOTORS 

per 8 olis 
1 benzina, 
deia casa 

6 E BR. 
HORIING 

BOMBES 

per a pinsos, tv!olcn i garbellen 
a la vegada, civada, blat de 
moro , ordi, faves, garrofes, 

w 
l SilHPRE 
EXISTit~· 
C:IES! 

per a reg a r o p er al t re 
ús, amb r e n d i m cn t d'aigu a 
fi n s a 18o,ooo l i t res pe r 

ralla, etc, etc, minu ,t 

HUGO KATTWINKEL 
Magatzem de Maquinària i Oficines Tècniques 

BARCE LONA: MADRID: 
Viladamat, !58 i 160 Núñ ez de Balboa, 6 

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

MOTORS 
Per a benzï· 
D8, 8lcobot, 
pettoll, et e • 

' ' SERVIt:E '' -Des de t fins a 20 HP. 

GRIJPS ELEC:TRÒGEN§ 
/ Iu~ tc::ti" ta~.:wus ~o ~ .u ~h:r

~,- tes per a regors i ~le-
J vacions d'aigua 

PER li LLIJH 
I fOR(:¡\ 

I MOTORS SEMI· DIESEL i 
~ "(liMlll" 

PER A OLIS PESATS 

Tipu s industria ls, 
agrf coI es, elèctrics i 

marins. 

Des de 6 HP en endava nt, amb un o més cilindres. 
Consum de com bustible: 250 grams per HP hora, 

Bailèn. 19 .. BARCE ONA 
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En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRIC~L 'rURA 
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m·tibar a despullar-se'n i mootrar-se 'ns cotitzables. Diríem que el raig 
de cup ha prés-com era natural-la davantera. Ja veurem si entrats 
a desembre expe1imentarem alguna pressió del vi embotat i ja disponi
ble. Ell podrà mostrar la justesa d'unes pretensions millors i més Jògi
call}ent sostingudes, :Perquè donaran més clara determinació dels vins 
enguany entrats i que, no sabem si per sort o dissort, tampoc ho han 
sigut en bona quantitat, tota vegada que de mes en mes, van confir
mant-se les impressions de ben curta collita." 

PERE J. LLORT 

Olis 
' Es pot dir que tots els molins de Catalunya ja estan en plena acti-

vitat, encara que aquesta no té la intensitat que tots voldríem, per la 
poca collita general. 

Es comença a treballar al Baix Aragó, també amb tot furor a les 
províncies de Màlaga i Sevilla. t 

Encara no ha,n començat a Jaén i Còrdova, on no es comença fins 
ben entrat el -desembre ; a Toledo són els més tardans, car fins passats 
Reis no es porta l'oliva al moli. . 

L'oli que s'obté és a tot arreu dolent ; el cuc ha fet de les seves i 
s'obtenen olis d'alta acidesa, com feia temps que no s'havien vist. 

El cuc ha envaït tota la província de Tarragona, 1a part baixa de 
la de Lleyda, i en aquesta sols ha deixat sans uns quants pobles, Vinai
xa, Albi, Cervià i dos o tres més dels volbants; per tota la resta també 
n'hi ha, però no amb l'intensitat de Tortosa i Reus. 

A .:\Iàlaga i Sevilla, també hi ha fet de les seves, tant que d'aquestes 
provínciM hem vi·st qli elaborat com a fi que té més de cinc graus 

. t 

d'acidesa. 
La producció, com ja hem dit als nostres lectors, serà molt minvada 

a les nostres contrades i a l'Aragó; però serà -abunda,ne a Andalusia i 
a Castella. 

El preu, no obstant la taxa, serà elevat, perquè el sobrant no serà 
molt gros i, demé'3, perq la primera matèria és cara. 

El mercat no ha estat pas animat corri s'acostuma a principis de 
campanya, sinó que ha estat ensopit, fent-se només que les operacions 
més necessàries per abastil' .el consum local. 

L'exportació no semb}a animar-se gens i per això els olis que altres 
anys es destinaven 'per aquests fins, si això no canvia es veuran a preus 
molt baixos. 

La competència estrangera continua oferint més barat que nosaltres 
i per això resta sospès tot lliurament a Amèrica o no ésser els de les 
grans cases, que fan esforços titànics per a sostenir llurs marques en 
igualtat de preus que les dels països del :Mediterrani. 

Els olis de llavors es trohen més cars que els d'oliva, degut a que 
els fabricantJs no tenen existència; més això no creiem que duri, i els 
seus preus baixaran aixi que comencin els desembarcaments de les exò
tiques llavors que aquests olis donen. 

Els preus ha,n sigut no molts variats; solament s'ha destacat una 
forta diferència entre els \Preus d'olis existents a plaça ·i els olis a en-

I 
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tregar; en els corrents andalusos es pagava un vagó disponible a 57 
duros, mentre a facturar amb prou feines si es podia obtenir a 54. 

D'olis d 'AraJgó no s'ha vist encara cap mostra ni s'ha anotat cap 
oper ació que ens pugui servtr de guia. 

Els de Tortosa, que s ón de 4 a 5 graus dracides·a, s'han pagat 54 i 55 
.duros, segons la classe. 

P els de Reus, c1ue si bé tenen més acidesa que els amteriors són 
millors en gust, el preu ha· sigut també millorat en mig duro per carga. 

El s de la part de Leyda, on s 'han fet poques operaciqris, els hem vist 
.aquests dies oterir bastant, pagant-5e en un ¡principi a 62 duros, però 
en els últims dies no s 'ha, pogut accmseguir més de 60 duros. 

E~s anda lusos de 5 a 6 graus es fan entre 53 i 54 duros ; eLs de 3, a 
55, i els a ·entregar desembre i gener s 'han ·arribat a vendre a 52 duros. 

En oli s vens, les transaccions han ¡;;igut molt poques, limitant .. se a 
oli s anda lu sos i existents en plaça. 

En olis ·al sulfur, l!.an sigut també cercats els de baixa, acidesa, sense 
presentar -sen cap p ar ti·da, mentre els de saboneria han estat oferts 
sen se t robar compra dor. 

Els corrents verds s 'han ,pagat a 116 pessete~ cent quilograms; els 
nous, a 150 ¡pessetes. 

LISIN! ANDREU 

Cereals 

La present quinzena no ha estat pa·s de gros.ses emocions, per tal 
com no han sofert variacions els artici.es de que tra-ctem, els quals, 
gua rden en la seva majoria <la fermooa de pr.eus que, c)..e fa temps, dis
fruten. 

Així en els blats, ·els preus segueixen de procedència, havent-hi una 
regu1ar oferta venedora i bona di&posició per operar per par't d '.al¡guns 
fabricants. 

El moresc 1P~ata, va continuant també ferm , de • preu per part dels 
oposseïdom, havent un regular nombre de compradors, amb la ~al cosa 
es van sostenint els preus, encara que la quantitat de les vendes no si-
gui molt grossa. . / , ,... 

En les civades, la molta animació qu e hi ha ,en els llocs productors, 
rep ercuteix aquí ta)mbé, i per tant, els preus tenen més avi·at tendència 
a millorar. 

I ' 

Els ordis segueixen una marxa bo i parallela a les civades., hav·ent-hi 
una bona animació en les operacions. ; ' 

Les despulles, més aviat escasses a procedència, vépen força sollici
tades; les cotitzacions no $s estmny que es mantinguin elevad~ amb 
aquesta oausa. 

Les, cotitzacions que tenim son al voltant de 48 pessetes pels can
·deals superi01~s de les regions avilesa i segoviana, seguint les c~asses in
ferions fins als blanquets, que s'han· cotitzat 1a 45'50. -Els blats durs, a 
.501 tot p·essetes el 100 quilos. ' 

· Les civades, als voltants de 41 i els ordís, de 43 a 50; 
Els morescos Plata, fixos a 41 pesseta els 100 quilos. 

LLUIS MARSAL 

í 

1' 

/ 
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Frui.ts secs 

El mercat ha sofert mantes variacions, havent baixat el ¡preu de les 
avellanes de 130 a 115 pessetes, ço que ha motivat que alguns propie
taris i colliters posessin a la venda part de la seva collita, que encara 
guardaven esperant millors preus, de por d 'haver-les d'entregar aviat 
a pr.eus menys -avantatjosos, 

Precisament en la crònica anterior assenyalàvem la probabilitat d·e 
que els preus a què hom havia arribat fossin j.a -els màxims -de la tem
poradJa, a més d'haver estat els màxims absoluts del nostre record, i 
aquesta primera. baixa podria ésser molt . bé simptomàtica de la pro-

. habilitat de les nostres apreciacions. 
De totes passades, no és probable que la baixa sigui sobtada ni es 

procedeixi d'una faisó contínua, al menys en els seus començaments; 
un mercat com aquest, permet mantes oscillacions en el preu, cosa que 
pot permetre de collocar alguna partiCLa en bones condicions, encara 
·que els preus acusin una tendència determinada, si hom sap escollir bé 
un moment o,portú. 

Les ameUles no donen tant de joc com les ·avellanes, sostenint-se 
a 43 i 44 duros quintar. 

Actualment es cotitzen els següents preus, sobre vagó estació Bar
celona~ 

Atnetna en gra: llargueta propietari, a 570 pessetes; Esperança 
primera, a 570 íd. segona, a 550 ; comuna, a 536 ;marcona, ·a 560; 
planeta, a 570 ; Mallorca escolliCLa, a 53(J ; íd. ¡propietari, a 600, tot pes
setes el sac de 100 quilos. 

Mollar en closóa, a 104 pes.setes els 50 quilos. 
Avellana ·en gra: primera, a 497; segona, a 478 pessetes els 100 

quilos. 
Avellana en closca : negreta extra, a 132 ; garbellada . l'I ·¡27; propie

tari, a 123 pessetes e1s 58 quilos. 
Pinyons pe}ats castellans, a 360 p ssetes els 100 quilos. 

ESTEVE HOMS 

/ 

NOTICIARI 

El plet q1.1,e la Fede1'flció de la Conca de BaTbar (l sostenia amb els 
:Sindicats de Sarreal ha estat 1allat a favor de la Federació. 

Els Sindic_ats han apellat. 

-La Conferència de l'Oli celebrada a I\ladrid ha acabat en mig 
del major entusiasme. Veurem ara si el que vindrà serà apro.piat a 
les esperances que havia desvetllat. 

r , 

I 

' I 
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-La collita d'olives. Arreu de les nostres contrades podem ja veure 
els molins d'oli amb el treball començat, i com pertot es va efectuant 
la collita d'olives. 

:\ la Conca de Barbarà la colli<'l t>.- l.Jone, a bastamen~ i el gèner" es 
VNl a 22 pe~~etes quartera. 

Per la part de :\1ontroig enguany hi ha escassament mitja collita i 
es ven cap a 30 pessetes. 

Al Camp de Tarragona, una part de la poca collita que hi ha h3Jgut 
s'ha venut a 29. 

A la comarca de Tortosa la collita és bo i nulla, havent-hi poblacions 
com Perelló, en les quals la major riquesa és· la collita de l'oliva, que 
enguany no se n'ha collit ni pel consum del poble. 

- El trànsit per Andoaa. S'ha promulgat una nova R O.· auto
l'iLzant el trànsit de mercaderies entre els pol:Hes fronterers la veïna 
He1pública, amb les limitacions corresponents. 

-Exportació prohibida. El senyor cònsol de Ja República Domi
llicam. ha donat a conèixer una recent disposició del Govern del seu 
país, prohibint fins a nou avís la introdur;ció de raïms espayols en 
aquell tenitori. 

- L'Associació Gene1·al de Ramaders ha publicat una nota dient que 
ha. decidit organitzar el V11 Concurs de bestiar, avicultura, indústries 
derivades i maquinària, per el mes de maig de 1926 i que assenyala tan 
aviat la data •amb l'objecte de que tots els concurs3Jllts. puguin prepa
rar-sc amb temps i prestar el !'leu a¡ut a aquest Concurs. 

- E.qJo·rtacions. El port de Tarragona ha donat sortida, amb desti
nació a diversos països estrang-ers, durant la pasada quinzena, a uns 
5,000 bocois de vl, 5,000 sacs d'avellana en gra i 2,000 amb clofolla; 
2,000 sacs i 6,000 caixes d'ametlla en gra _ i 2,500 sac.s d'ametlla en 
clofolla. 

- Rqwblació foustal. El Cap del districte forestal ha ¡publicat una 
circular fent pres,ent als Ajuntaments, l'obligació que tenen segons una 
recent disposició, de plantar com a mínim 100 arbres, els plançons dels 
quals els facilitarà el Cos d'Enginyers ge Boscos. 

-A ~a coma1'Ca de Montsen·at les collites no han ¡passat de mitja:p.es. 
Les fruites han estat bones i ben venudes. L'ametlla i l'avellana ja 
són liquidades. El vi ens diuen que -va venent-se poc a poc i sense 
gaire bons preus. L'oli, regular en quantitat i en qualitat. Ja 
és començada la collita de l'oliva palomar, que dóna l'oli de més 
finor. 

- Et temps. Durant la quinzena havem pogut fruir d'un règim plu
jós general per tot Catalunya. i força convenient de totes p31ssades per 
anar destruint els efectes de l'eixut que havem patit du:oont aquest 
any. De continuar, com és possible,el règim humit durant l'hivernada, 
podrem yeure totes les rleus d'aigua reyingudes, que bé prou ho ne
cessitem. 
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El fred també s'ba deixat sentir quelcom, essent-ne la causa les 

nevades primerenques que han caigut sobre el nostre :\lontserty. 

-Els boletaires i e~s ca çadors. Els boletaires van acabant enguany 

les llurs tasques, que per cert han estat generalment força profitoses. 

'També els caçadors continuen divertint-se de valent darrera les llebres, 

conills i perdius, que enguany tampoc han escasseja t. 
l 

-Epizoòties utinyirtes. Oficialment hom ha resultat extingida la ve-

rola bovina al terme de Tornalbou i el mal roig del porc al terme de 

Poal. 

-La importació d'espwnosos a Bélgica serà probablement admesa a 

canvi de determinats avantatges sobre alguns productes agrícoles. 

- Al P~a de Barcelona s'han r egistrat ja durant la quinzena, les 

primeres gelad~s de la temporada. 

- Assamblea de Viticulíon. Els dies 28, 29 i 30 del mes passat es 

celebrà a València l'Assemblea de la Unió de Vinyaters de Llevant i 

preparatòria de la de viticultors d'Espanya. En el nombre vinent do

narem l 'extracte de les conclusions aprovades. 

-El Ministeri argentí de l'Agricultum ba publicat l'estadística de 

la superfície conreada en el territòri de la República. 
Segons l'esmentada estadística, hi ha 7.185,000 hctàrees sembrades de 

blat, 2.420,000 hectàrees en les quals es conrea el lli, i 1.071,000 hec

tàrees destinades a la producció de civada. 

Bibliografia 

CUIDADOS DEL VINO EJN EL PRIMER ANO, per C~audio 0Li1'e1·as Massó. uCate

cismos del Agricultor y del ganadero.» Madrid, Calpe. 0'50 pessetes. 

Un cop fet el vi, cal saber conservar-lo no sols per evitar que perdi 

les seves bones qualitats sinó perquè les augmenti. És això el que diu 

el Sr. Oliveras, tProu conegut dels nostres viticultors, ensep.ya de fer 

en aquest fulletó explicant com s'ha de conduir la fermentació lenta, 

com i quan s'han d•e fer les ensofrades, e1s recomplits, etc., amb tota 

mena de detalls pràctics. 

Lli\IPIEZA Y CO~SERVACION DE BODEGAS, per J. Marc illa. «Catecismo del 

Agricultor y del ganaderou. :\1adrid, Calpe. 0'50 pessetes. 

Molts i molts vins surten dolents .perquè hom no ha sabut tenir en 

compte aquella veritat que és indispensable en el celler i en els envasos. 

Un proverbi, o dita catalana aferma una gran veritat: la netedat és 

m,itja vida. Al celler la netedat és potser més de mitja vida, és tota la 
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vida, car en un xic de bruticia oblidada poden amagar-se els ¡gèrmens. 

que atacaran el vi i el faran tornar dolent. 
En aquest fulletó l'autor explica la manera com ::;'ha de lJrocedir per 

tenir sempre ben nets el celler i els envasos. 

LOS O.RL'JOS DE UVA Y SL EMPLEO, .per A. Dàneo. <<Gatecismos del Agricul

tor y del Ganadero". Madrid, Calpe. 0'50 pessetes. 

• El nostre distingit co1laborador Sr. Dàneo ba escrit un utilíssim fu

lletó en el qual detalla d'una manera eficaç els diferents aprofitaments 

ric la brisa : com n.dob, com aliment pel bestiar, con'l combustible, i es

tudia d'una manera especial una indústria nova encara al nostre país, 

la dc l'extracció dc l'oli del granet. 
Quan hom pensa que a Catalunya es produeixen cada any uns 2,5 

mi Li o ns de quintars de brisa que són, en general, molt irracionalment. 

aprofitats, comlJI'èn Ja importància que per a la riquesa c),el país té la 

bona utilització d'aquest sub-producte. · 

LA FÈCULA Y su FARRICACióN, per G. Bermnent i Pams. «Catecismos del 

Agricultor y del Ganadero". Calpe, l\Iadrid. 0'50 pessetes. 

Fulletó en el qual és ·estudiada la fabl'icació de la fècula de patates 

de.s de ~a conservació d'aquestes .fins a la dessecació del producte. 

LA !:iiDRA y su FABRICACIÓN, per G. Fcüaision. <<Catecismos del Agricultor 

y del Ganadero". ~ladrid, Calpe. 0'50 }Jessetes. 

Al nord de la Península hi han algunes províncies on la fabricació 

dc Ja sidra té considerable importància. 
Aquest fulletó, que és una publicació ampliada d'un fulletó fi·ancès, 

ve a .satisfer una necessitat sentida en aquella regió de posseir una 

obreta senzilla on fos c1arament explicada la t ècnica de la fabricació de

la sidra. 

CONSULTORI 

, R. s. 

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

J. S., TEYÀ.-L'obra del Sr. Rossell i Vilà sobre l'alimentació del 

be~tiar la trobarà a totes les llibreries, .per exemple, a Can Verdaguer, 

a la Rambla del Centre> davant del Liceu. 
El turtó de coco i de cacauet el trobarà a les cases : Berenguer, 

fàbrica de •Sabooo, a Sans, i Compañía de Aceites Vegetales, ¡passatge

Escvdellers, 3. 
El número d'unitats nutritives del turtó de coco és 70, el de les gar

rofes, 72, i el de blat, entre 68 i 78, no recordem bé i no tenim manera. 

ara que li cont¡esteni, de consultar-ho. 
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J. C., CIUTAT.-Tindrem molt gust de contestar a les consultes que ens 
vulgui fer; nosaltres, però, dissortadament, no ho sabem tot i algunes 
vegades no li podrem respondre d'una manera satisfactòria. 

Pel conreu de l'ametller pot adquirir l'obra: Salom. L'ametller, pu
blicat per l 'Escola d'Agricultura. El trobarà a la Llibreria Verdaguer, 
a la Rambla del Centre. Costa unes 4 pessetes. · 

Li indiquem aquí dos tipus de fórmules d'adob per vinyes. 
Per terrenys calcaris que donguin uns 50 hectòlitres de vi per hec

tàrea: 

Fems . . 
Sulfat an1ònic 

Superfosfat 18-20 

Sulfat potàssic . 

Quilos 

2,500 
70 

150 

80 

Per terrenys no calcaris o molt poc l que donguin la mateixa !Pr()
ducció: 

Quilos 

Fems . 2,500 

itrat de sosa a la primavera . 120 

Superfosfat 18-20 150 

Sulfat potàssic . 80 

Calç, cada 3 anys 1,000 ., 

Si la producció és major, cal que augmenti prudencialment aques
tes quantitats . 

Nosaltres no som gaire partidaris de les premses contínues. Tot els 
bons enòlegs d'aquí i d l'estranger en són contl'aris, i més encara per 
a petites installacions. Si l'haguéssim d'aconsellar ens decantaríem 
sens dubtar per una petita trepitjadora desarrapadora i una premsa. 
És el sistema antic i és encara el millor, malgrat tot. En una qualse
vol de les cases que anuncien a AGnícULTURA, que són segurament les 
més importants de Catalunya, trobarà bons aparells i bones mà
quines. 

No sabríem indicar-li C3.fP marca espec1al de premses .:ontínue·' fora 
de les que recorda. 

Els envasòs poden ésser indif·~rentmeni de ( 1menl ò de fusta. Amb 
els dos poden obtenir-se vins bons. Nosaltres, però, peT petites ins
tallacions, ¡preferim la fusta. Les tines i cups de ciment van bé pell:> 
grans cellers on s'han de guardar grans quantitats de vi. Un propietari, 
com els corrents a la nostra terra, és preferible que usi bótes. 

Les bótes noves es preparen de }a següent manera: si té generador, 
les sotmet a una corrent de vapor. Si no en té, pre.pari una solució 
amb 1 quilo de carbonat sòdic o potàssic en 10 litres d'aigua. La tira 
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dins de la bóta, tapa i l'hi deixa per 3 ó 4 dies, agitant dos o tres cops 
al dia. Per cada hectòlitre de cabuda es posen 10 litres· de solució. 
Després, buida, la renta amb aigua calenta i després l 'esbandeix và
ries vegades amb aigua freda fms que surti beu neta. 

D'aquesta manera les bótes queden en perfecte estat per rebre el vi. 

J. M., NAVARCLES. Per la cria dc conills pot consultar els llibres se-
güents: 

011Nler: Conejo, li'ebre y lepórido, 5 peS<Setes. ' , 
Crespo: Conejos y canejares, 8 1pessetes. 
Els trobar·à a la Llibreria Puig, a la Plaça Nova. No són una gran 

cosa, però no en coneixem d'altres i potser no n 'hi han. Els gabia1s 
millors per a conills són una mena de caixes amb totes les parets i el 
fons-és o. dir, el paviment-de tela metàHica. Han de tenir la menor 
q uanlitat possible de fusta. Es la manera de poder-los rentar i nete
jar-los bé i desinfectar-los quan sigui necessari. 

LL. A., MASNOU. Hem 1passat la seva demanda a l'Administració. 
P er la resta, mirarem de complaure'l en un dels números vinents . 

La Hortícola Reusense 
Vídua de P. Marsal - Telèfon 63 

Jlrbrt:s - Plantes 
.Exportació 
R .E U S 

/ , 

D'ACI I D'ALLA 
MAGAZINE ' MENSUAL 

Aquest magazine és la crònica vi-
vent de tots els fets per qual

sevol concepte memora

bles i curiosos, els es

ports, les modes, 

les curi os i tats 

científiques, 

etc. etc. 

L'exemplar: I '2 5 pessetes 

En dirigir-v-os a Iee cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



ALTHEIN 
Pinso melassat sec per a tota mena de 
bestiar - Rendeix la major utilitat per a 

l'engreix i la prod~:~cció de llet -fs un excel-Jent complementari per al cas de treballs de fatiga 

L'Altheln està exempt de tota gene~ació patògena i és presentat 
com un segó. 

composlt:ló promUJana l comparada 
Blat de Gar· 

Althein Ordi Civada moro rol a 
o¡o 0

/o. o¡o o¡o o¡o 
Aigua. 3'56 14'- 12 140 12 170 '3 ' -
I 
Greixos • 0'59 2

130 5'20 4"70 o'5o 

Cel·lulosa 9'85 4'90 11 1 20 2'30 9'10 

Matèries amilàcies 65'39 66'10 57'8o 68'6o 6g'g7 

Mat~ries protèiques. . . . 12'22 JO'- 10 140 10'10 5'o8 
(D'aquestes el8'p •¡0 ès albumina pura) 

8'39 Cendres. 2170 3'- ¡'6o 2
135 

(El o'1 5 •fo d'aquestes cendres es 
i cid fosfòric assimilable) 

100'00 1oo'oo roo'oo 1oo'oo 100100 

(Anàlisi de l'Institut d' Inspecció i Comprovació de Leipzigj. 

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

És interessant remarcar que I'Altbein conté en la seva constitu
ci6, un 10 '/, menys d'aigua que les altres substàncies f això fa que 
sigui un 10 °/0 més bon preu. 

Dosis per a·barreJar per meitat amb els strans QIJJL05 

Cavalls grans 
mitjl\OS 
petits 

Bous d'engreix 
de treball 

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

(pesant de 65o a 8oo quilos) 
5oo a 65o 

2'500 
2 

35o a 5oo T'5oo 
2'500 
2'5oo 
2 

. o' 25o a 1'200 

. o'o75 a o'2So 

. o 07S a 0'300 
(per 100 qui los de pes) 1' 

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

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

L'Althein és ensacat a So quilos. 

En dirigir-vos a les cases anuno~adores, oiteu AGRICULTURA 



B~s.cules 

caixes pera 
e~ bais 

~~Cç)~[f[f¡)~~ 

• 

PArl~ment, 9 

~&~~~a®®~ 
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• • 
•••••••••••• ................................................ 
: 

l liS Ol 
Insecticida indispensable a 

1 ·Agricultura 
Ramaderia 
i Higiene 

Demani's el fulletó •EL U
SOL EN AGRICUL TURA• 
que enviem gratis 

De venda en principals Drogueries 
i en la fàbrica de 

Vallès Germans 
Massini, 79 -Sans-Barcelona ., 

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

r~::·;·~~·;~· .. ~·:~~·;:·~ ...... 
de Productos 
Químic os 

Sollat de terro de -
classes especials 

- per a l'astricultura 
lldds Sulfúrif:, muriàtic 
nitrit 1 fluorhtdrlc. • Amo• 
ntac purtssims i eomerelals. 
Alums, Bisulfats de sosa 
Sulfat d'lllúmina, de sosa 
de zene. Hini de plom, LUar• 
sliri. sulfur de ferro •. ~te:. 

HONt:llDll, 23 
Bartetona 

;:JIIlllllllllllllllllliiiii)IIIIIIIIUJIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIUHIIIII;; 

!,llllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllll!: 

I Vins SABA TÉ I 
F. GARCIA RUANO 
L¡mria, 100 - Telèfon 1614 G. 
BARCELONA 

§ 

Ceps resistents • 
Grans produccions 
Berlandieris 

~===-§ "Centro Vitícola del Panadés" 

YiLA.PRANCA. DBL PBNA.DBS 

(Barcelona) 

JAUME SABATÉ 
Telèfon 1 

DEM A NIN- SE CATAL E G S 

::nllti1111111111111UIJJJIIU111111111111111111111111111UlUUIUIUf. 

En dirigir-vos a les case.s anunciadores, citeu AGRICULTURA 

I 



• 

FUNDACIÓ BERNAT METGE 

Heu's aquí l'empresa lite
rària més sòlida i trascen
dent del nostre Ressorgi
ment cultural. Arreu de 
Catalunya i entre les 
seleccions espirituals 
estrangeres ha estat re
buda an,b entusiasme 

,, ,, 

Subscrigui's a: 
EdUOrilll C:ilflllllDil, S. A. 
Rambla Sant josep, 16, pral. 
Tel, 184 A. : BARCELONA 

1 ,~n .. I!Ql~J.o s ERRA 1 

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

Representa ot general i depo
si tari dels Productes insecti
cid~s Anticriptogàmics de Ja 

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

La BOMBA que 
reuneix I es ca
ra-cterístiques 
més avantatjoses 

ÉS LA 

TANK 
La ÚNICA que no té estopada 
No necessita engrassament 

Repreoentant exclwlu: 

J. Maristany Casajuana 
Consulat, n.• 1 : Barcelona 

·························•·········································································· 

BOTANLLBERES §DE de~a~~i~:~~~ 
al trasbals :!e vins i 
olis · MOTO· aOM· 
BES per a bodegues -JOAN 

ESCA VOLA 

i sindicats agrícoles, 
de p~tits i grans ren
diments · AI)(ETES 
de totes classes per a 
tines de e im en t y 
fusta-----

Jaume Giralt, Zl-Telèfon 1430 S. P.·BARCELONA 

······-···································-······················································· En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



---------------------------------------------------------~ 

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

A FARRATGES 
DE PURESA I 
GERMINACIÓ 
GARANTITZADA 

No compreu sense dem~n~r 
preus ~ ~questa casa 

XA NCO 
\ 

I CAL VIS 
Bailèn, 2, entl. 
BARCELONA 

AGRO IBtRICA., S. A. 
I=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= BA. R CEL ON A. ::=::=::=::j 

SOFRES de 

Nou de San' Fran.:e•.:• }4, pral. 
Telèfon A. 2514 

SULFATADORA 

BA·CCHUSa70~~s~ 

ENSOFRADORES de motxila 
MANEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATALEG 

CONSTRUCTOR c. CIVIL 
Alfonso Xli, 66 ·Telèfon 2217 G ·BARCELONA 

Descompte a Cambres i Sindicats Agr!co!es 

totes classes 
per a I" A gri .. 
cultura i 
Indústria 
Fàbrio:a .i rno• 
Jin11 a Vilafran• 
ca del Penadèa 

Y· JULIA 
Agents exclusius per Catalunya dels Super-

• fosfats de la •Compagnle Bordela!se des 
Prodults Chimlques• de Burdeos. 

Sulfat d'Amonlac I Nitrat de sosa. 
Arseniat de sosa I Cianuro sòdic. 

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

abans JOSEP SANT ANA SOLER 

Gran Via Laietana, 17 
BARCELONA 

Apartat 226 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

.. 



111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111 IUIIIIl~ 

RflJOlfS, HUUS, JOJXOS 
maons (plens i bui,s), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

el seu rendiment. 
~ 

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

Màquines, Forns Assecadors 

VDA. J. 

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

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

F. VILLAL TA', s. EN c. 
BAR CE LO ·N A 

=
§_- Oficines ; Apartat ·correus n. 0 65 

Nou Sant Francisco, ?8 Telèfon 568 

-

--
mlllllltnmlmllnmnlnnlllllllllnnnllllllllll'"'''mmJumllllllllllllll" 111111111 ~ 

D D 
SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 

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

••• ••• 
PREMSES CONTfNUES ''MABILLE" 

Les niés perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ : TREPITJADORES : BOMBES 

MANGU E RES I AIXETES PER A Tl N ES 

Jnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

'Productes Enològics Aparells d'anàlisis de vins 

Adobs químics : Sofres i Sulfats 

En dirigir-vos a les cases anunciadGres, citau AGRICULTURA 



~lfllflillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!.:: 

iuoMBA I 
aCARRERAS 
~ 

-

- . . . . .. . . . I : .- . 

Sistenta Patentat 

Trasbalsa vins i òlis sense alterar llur natu
ralesa - Aspira l'aigua a 8 metr~:s i l'eleva a 
qualsevol alçada- Consum la meitat de força 
que qualsevol altre sistema 

1
Suporta elevades temperatures dels líquids 

Duració indefinida : Garantia ii•Ji

mitada : Nombroses referències 

•••• 

Cori11 9 46Z Telf:fono SSS Il. BARCELONA 

-= 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllliiiiiiiÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIj 
Tip. Emporivm, S. A.- flerlandina, 9 i 11- Telèfon 5.'129 A.- BARCELONA 


