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¡VInicultors! 
Per un treball pràctic ·és convenient 
que, en els trassegaments d'elabo
ració, adopteu l'empleu d'una bona 
Bomba i un bon Filtre per presentar. 

millor els vostres vins 

Bombes: Fafeur - Catalanes 

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

i llisos 

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

-

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

~···· -

VICENS VILA CLOSA 
(SUCCESSOR DE KEGELS I VILA) 

Passeig de Gràcia. SS 
Dlreccl6 telegràfica 1 KEGEYILA. 

Telf:fon 1}}8 G. 

BARCELONA 

•n dlrl&lr·v•• a IM IIBIH anunciador••· citeu AQRIOUL TUIIA 



lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

- Els Adobs qui~~:JÍCS ae la casa 

·- 'Quinfapa dl LOJ(res 
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Enriqueixen a i' agricultor 

Així ho certifiquen tots 

= els que els han empleat 

Ous desinfectants per 

- a gallines i coloms -
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Quintana · . a¿ 'Corres -
Çarrer de Barcelona, 4 :: TRRRRGONR 
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RHJOlfS, HUlfS, JOJXOS ~ 
màons (plen_s i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa- == 
bricar-los a màquina, a fi -
d'obtenir de la terra -tot 

el ·seu rendiment. · 

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

Màquines, Forns Assecadors 

- -
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 

VDA. J. F. VILLAL TA, s. EN c. 
BARCELONA 

Oficines , Apartat correus R. 0 65 
Nou Sant Francisco , 28 Telèfon 568 

,;li llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 
· En Gïriglr-vos a tes 'cases anunciadoreS'; cit~u AGRICULTURA 
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EL MILLOR 1 

DESINFECTANT· 

Es ven aconduït 
en llaunes de :1, 

4 1
/ 4 i :10 quilos 

-

. 
" ' 

-I 

Ly-soform 

-

. ' 

' 

. 

EN BRUT 
INOFENSIU I D'OLOR AGRADABLE 

NO TACA 

Per a desinfecció de locals, mobiliari$, estable:J, 
galliners i per l'agricultura. Contra paribit:J, per 
a rentar le:J robes de malalts infecciosos, e:Jpe• 
cialment fuberculo:Jos. Per a uso:J veterinaris i 

per a eliminar males olors 

'•LYSOFORH" Dr. Hans Rosemann, Berlin 

Producte elaborat pel farmacèutic don C. Sarrlas, en aon Labo
ratori de Barcelona, par cessió C'lysofo tm • 

Or, ~ans Rosemann, Berlin 

INSTRUéCIONS PER A L'ÚS 
2 o 3 parts do •Lysoform• on brnl por fO O parts d'.aigua cal on I& 

1. Desinfecció del quarto del malalt i albes locals, 
netejant-se el sòl! fregant les parets amb un drap 
humit • 

2. Desinfecció -de la roba. La roba es renta després 
d'haver-l¡i posat a remullar per espai d'unes 24 
hores en una solució calenta de I per 100. Heu's 
aqul un procediment adoptat en virtut del dicta
men facultatiu en nombrosos hospitals i sana teris 
de tuberculosos i que es recomana per a tota llar 
domèstica. •Lysoform• neteja per si mateix i es
talvia sabó al propi temps que contribueix a la 
conservació de la roba. 

3. P~ra recipients, retretes, bidets, escupidores. Ne- . 
teja de tuhs de desguàs i escorredores, dels arma
ris, frigorilics i rebosts. •Lysoform• elimina tota 
mala olor. Els aliments no prenen l'olor del •Ly
soform• . 

4. Extermini de paràsits de tota espècie en locals, 
en plantes i animals domèstics (gossos, conills, 
gats, ocells, etc.). una !oció elimina la mala olor 
dels ai).Ïmals. 

5. Per a usos veterinaris. Locions i compreses en ca
sos de tinya, pegadella, ronya i altres afeccions de 
la pell en els animals domèstics . Es recomanen 
frkcions amb una solució de 20 per 100 i tot se
guit una l·•ció amb altra solució al 5 per 100. 

NOTA IMPORTANT: Per a ' la higiene o desin
fecció personal i ,per a usos clínics i tractament 
de feridtu, ai:Ei com per a malalties de la pell, 
deu emplear-:Je el <.Cysoform~ pur, que el dis-

fingeig l'etiqueta de <La infirmera~ 

Representant general per a E11panyaa 

Robert Teschendorff, 
J. A. ('la.vé, J, :praJ .... Barcelona 

En dirigir-vos a tes cases', anunciadores, citeu AGRICU,L TURA 

---
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:AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 
Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 - F ora: Pessetes 10 

Número soll: Pessetes.J)'5~ 

Estranger : Pessetes 11 

La legislació agrària actuar al món 

. L'Institut Internaeional d'-~gricuitura de iRoma ha publicat recent. 

ment rAnuari internaóonaà de legislació agrí-cola, -re,cull de les 
més importants disposicions legislatives dê caràcter agrari promulga

des durant -l'any 1922, -en el qual h'?m pot _apreciar en conjunt l'oti en. 
tació general_ de les idees que inspiren -els gov·erns del món en aquests 

temps difícils i agitats. 

NOJ serà p er demés que .hi dediquem un -comentari del qual resuEa:rà 
un fet en certa manera cons'oladol" ·pels nost1·es agricultors, que podran 

apreciar el valor nou que ·l'agricultura ha amat adqlúrint als ulls dels 

polítics. 

Un ex-amen, encara que , sup·e.nficial, de -~a lf?gislació r-ecent, posa 

ben visiblement en evidència una tendència co.:nservadora en les dis-
' 

poskions d-e ca:ràJCter ·e-çomòmic; socialment, en canvi, hom constata, 

amb major o menor _arp,pli-~ud, 1'-accept¡wió d'alguns dels postulats 
essencials dels partits dema-socials. 

La guerra gran portà sobtadament, entre altre.s· coses, una orienta
ció del món cap a l 'esquerra. To.ts, conseTvadors i lliberals, veièren 

' imminent la instauració almenys· d'un socialiS'IDe d',estat que consagrés 

d'una manera definitiva els mètode.s i sistemes que 1es n ecessitats def 

conflict~ b·avien imposat. L'exemple de Rússia, que representava la rea
lització total .del programa màximum dels partit;S socialistes, fou prou 

al:luci-nador per que les masses obrere ·es llencessin sense trepidació 
a la lluita que havia d'establir el regm·e de l'igualtat. Als pRiSO$ 

manc-ats d 'una veritab1e democràcia, aquesta lltúta en llòc ·de pendre 
un caire politic i legalista que, ·per les vies del sufragi, portés -els obrers 

a la direcció d e l'estat, es d-esvià geneTarit un llarg i.-cruel perí<Y.le de 
confli.ctes sagnants. A Catalunya fou ben terrible aquell període du

rant el qual els ca1·rers dels mostr-es ·centres industrials foren mil voltes 
tacats de sang í mil voltes fou pe:rtorba'<ia la vida ciutadana. 
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A -causa sobretot d 'aquell desviament, le coses es tombaren ·,de 

pressa. El desordre general pels cOtnflictes socials diàriament agudit

zats, agravat per la crisi de consoltdació de la pau, produïren, potBer 

per esperit de conservació? un camcvi de ·pensar i de sentit· mercès al 

qual les dretes poguer.en .apoderar-se del pod·er arri.bant en {!erts c:as().s a 

la dictadura. Però .aquest perí<>de de predomini de les <Clretes que - po

dem dir~ho tot ·passant - e!s últims esdeveniments internacionals sembla 

que condemnem a vida breu, no ha fet méB que reduir, sens·e anul:lar-

1es, les concessions als partits socials donant-les-hi un caire menys ra

dical, tot i accentuant per altra banda una tendèrÏ-cia ec{)!Ilòmka neta

ment conservadora . . 
Constatem així l'elevació genera~ de les tarifes .aran:~>elàri-es quasi 

com aspiració a 1'isolament econòmic. Als Estat Units, país de tElin= 

dències lliure ·canvistes, la ·aprov8ició de la tarifa Pordney constitueix 

la barrera més fortament proteccionista que aquell país hagi mai ::tpro

vat. Altres païs·os 1ban seguit també el mateix ·camí sense pensar en 

la impossibilitat d'un .forçat isolament. Fills Anglaterra, el país clàssic 

del lliure •canvi al qual deu la seva prosper·itat i la seva ;força, ha in

téntat r·eceniment, després de la conferència imperial, d'instaurar 

una política proteccionista. Potser sols F:r:ança i .els Estats Units, 

proveïts meravellosament •per la naturalesa de tots éls telements neces

saris per la· vida moderna, I!Oden volt~r-se d'una alúa muralla pro-

tectiva. 

Des del punt de mira .agrari, però, la legislació dels últims temp~, 

és m és oberta i més esperançadora. No, descubrim res si diem qua en 

en l'es;forç de reconstrucció econòmica del~ paï-sos belligerants, la po

lític~ agrària ha sofert, d'ençà de la guerra, una pregona transfo.rma.

oió. A Framça, país que en matèria de legislació manca al davant de 

tots, l'8igricultura ~ ha rebut una empenta !formidable. L'ag·ricultnra, 

abans, era un xic la cendrosa de tots ·ek:l· països; el comerç i la indús

tria s' endnien les cures i les preferències. P.erò el COiDflicte que en
sangonà l·es terres d'Europa demostrà als pobles que l'existència d''tma 

agricultura forta és un factor essencial de resistència i de victòria. 

Per això poc !a ·poc els problemes de la terra van trobant solució ahs 

països civilitzats; per això .constatem no sols un augment dè les dis

posicions legislative.s· de ·caràoe·ter agrari si-nó també uma ben marcada 

tendència a resoJ.dTe favorablement pels pagesos res qüelstions que 

s'arrossegaven insoJ.ubles des de feta desentes d'am.ys. 

~questa ràpida evolució és ben visible a qnasi tots els països ~:uro

peus. No més recor-darem que fruit de la g~erra i del non ·esperit q:Uè 

ella ba determinat, ba estat la paroel:lació o el samej¡ament o el co.:Jreu 
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del latifundi , la colonitzaci6 ,interior, etc. En certa manera totes a-':[l.ies

tes' disposicions consagren un3j major intervenció ' de l' .estat en el c11mp 

de la propietat privada, motivada en raons d'interès general i fona

mentada en el -PTincipi avui ja ~ccêptat per moltes categories socials, 

que el dret de propietat ha de consideTar-se més que rom un dret abso

lut oom una funció social, i qpe en conseqüència qui deté la propietat 

no la deté ex-clusivament en p rofit propi, simó en_ benefi-ci de la colJec

tivitat que el considera, en aquelles determinades condi-cions, com el 

més apte per ·explotar-la. 

Tota aquesta orientació socialitzant matisada de c0t11servaduri~me 

lia portat a molts països, - Rumania, Bulg.àrta, Itàlia, Grècia, Finlàn

di-a, Xeco.-Eslovaquia, -etc. - uma legislació en virtu t ·de la qual la pro

pietat ha passat més o menys -com.pletamEIDt i ràpida a mans dels con

·readors. Aquest transpàs, per altra part, ha estat notable a altres p~:isos 

però no en conseqüència d'una legislació sinó del major benesta~r pagès. 

La nova legis]ació embesteix dO'Il-cs decididament una sèrie de pro

blemes importants. Ultra els qua hem ja .reco.r.dat, ·cal -esmentar. pe e la 

seva transcendència Ja regulació del corner~ d'.alguns pr-oductes agrí

coles per impedir l'expeculació, el règim de la propi:etat rural, ·lo. re

-presentació de les classes agràries, ~l reforçament i l'ampliació <l·el 

crèdit agr:trola, etc. 

Interessamt és l:a constitució a molts països - Àustria, França, A us

tràlia, Japó - de cambres ag1i-c.oJes, organismes d'elecció rural amb 

caràcter ·cons-ultiu, que influeixen més o menys directament en les de

cisions dels governs sobre les qüestio~ que afecten el comerç 1 la 

producció agrària. En alguns casos l'associació obligatòria porta un 

reforçamemt del sindicalisme rural. 

Aquestes són, ràpidament exposad·es, les orientacions que in pir~n 

la política agrària . en l'actualitat. Ben satisfactori ens és de constatar 

qúe per l'agricultura s'ha obert un nou període de major compre,lsió. 

AUGUST MATONS. 

ZOOLYSINE, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
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Dues notes preses en terres de Bèlgica 

I. Els treballs agricoles pe1' emp1·esa 

Il. Un concun · lt:D¡e ¡lcolU.tes 

I 

-M'he, pa.sse.j1rut entr.e poblets i granges, no gaire lluny de Charieroi. 

Una qolla 'de ·batedons· ha arribat a una gran era i s'ha posat a 

fer feirua . Bs la darrera ·casa que serveixen per aquest any (som a fi 

de temporada, j-a hem •començat la tardor). Les màquines j·a estaven 

collocades, el capataç ~·a. donat ordr1es i cada u s'ha posat al ,s.eu lloc. 

Havia .vist abans un camp de dimenslon•s Tegulars. amb tal belluga

ment de tractors que donava la~ impressió que •aquella terra havia d 'és

ser capgirada tota en poca ,estona. Jo estava mig intrig1a.t pensant t:om 

podia ésser que un pr~o.pietari, en aquella r egió on semblJa. !l'S d8sco

neiX!en les propietats d·e gran .extensió, tingués per a e<ll sol tant u'uti

llia.tg¡e; no m'havia atrevi-t a destorbar aquella gent - que tan &fanyo

sament treballava - amb les meves preg~mtes de curiós. · 

En v·eur·e la brigada sJe batedors he ·comprés que em trobava davant 

de casos ben típks de treball agnkola pe1· e1npTesa. 

Sembla que a Bèlgie~a .: en aquest darrer temps, ha so.rti•t tm bon nú

mero •d'empuesaris que s'han encarregat de batre una -part respect:•ble 

de1s cereals de vàries regions. Tenen organit2lats grups de profa-'sio

naJs que no cran res rpés en iüta la temporada, i per lo tllint, capaci ,ats 

per a fer de pressa i bé la :iêi?a que rtenen ·entre mans. 

Els propietaris que, me.rcès a aquestes organitzacions d'espeÒi3lis

tes, poden ·evitar-se molts mals ·~e cap i, .al mateix temps, estalvilar al

guns .fran·OS• quan arriba J.'època del batre s'i·nclinen CJada vegada més 

a cridar als empresaris. 

Ara es van •COIDStituint ;noves empreses per a segar i per a llaurar. 

Sembla que els aJgricultors les saluden amb goig i les accepten en llurs 

terres. 

No pot ésser d'altra man!')¡;a. _ S'ha de r.econèixer que •aquest siste

ma de treba,ll té 'molts aVJentatges. Es tracta de f·eine·s que necessiten 

acumul1ació d'energies; són è'goques .en q~e- mai sobren braços. La 

màquina es va introduint per pròpia virtut econòmica; p·erò trc.ba 

molts impedi,ments per · a entmr en la petita pro'pie·tat. MoJts propie

taris mitjans s'abstenen de comprar tractaTs o altres màquines perquè 

/ 
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l'ús que n'han de fer no é6 pas prou gros per a gaFantitzar-los una 

ràpida amortització del capital q11e hj deq.icarien. 

Ademés, els nous mètotdes d1e tre]Jall demanen· gent especialment pre

parada per a d·etermi·nades coses, i això només ho pot tenir l'explo

tació agrícola grossa, i encara aJUJ.b moltes, limitacions. 

S'imposa, doncs, la constitució d'empreses d'-especialiste~ per !'I ar- -

ribar a llTIIa major p·erfecció òe tècniques i a una economia de temps i 

· d'esfor~ . 

Aquestes empreses poden molt ben éseer organitzad;s pels !!indi

cats. A Catalunya, on els sindicats agrícoles don.en ja · un bonic pre

cedent d'organitvacio:n,s semblants, és molt probwble que els nous, mè-
• 

I . 

/f:.Q¡des de treba·ll pTenguin una gran importància i :ta nostra Agncuaura 

floreixi amb més esplendor. 

II 

La proví·ncia de l'Haimwt organitza amb la i.nt·ervenció del Depar

tament de l' Ag~icultura i ,de la Comissió provincial d'Agricultura, t>ntre 

els cuJtivadors de la província, un gr.an concur per a la prodhcció de 

les millors sements de blat i de patates per 'l'any 1924. Compren dues 

parts: 

1. Un concurs de producció de sements millorades, co,rre.sponents a 

parce1les de cultiu que tinguin 28 àr-ees com a màxim, sembrades o 

plantades de varietats de selecció (blat o patates). 

2. Un concurs especial de selecció, coriesponent a parceJ:tes d',aJ

menys una àrea de supeliície, embrades o plantades de les dites varie

tats escollides. 

La p'a.rticipa-ció als concursos és gratuïta els agricultors poden 

partdcipar dels d.o,s o de l'un d'ells, amb una o vàrie!o parce'lles va-

rietats cultivades. 

Un jurat nombrat per J1a. diputació perman·ent visitarà les parce1les 

del .concursants en terl!ps oportú. tPier això cada cultivador ha de 

donar les indicacions necessàries (productes o vaTieuats que volen pre

sentar a concm•s. superfí-cie i ·ex.tensió de IDes pa,rce1le:¡. 

I ara ve el més i•nteressant: Els agrònoms de l'Estat es pooen a 

-la di.ISpo&ició dels cuJtivadors per a tota ·classe de consells i ajuda tèc

nica que se'ls demani. . Això dit amb Uet-res grosses de motllo de prés 

d'haver cridat !l'atenció dels agricultors amb l'anunci del c.oncurs i 

d'haver-los estimulat a l'acció amb uns premis metàlli-cs que .se'ls .ofe

reixen, és d'tm efecte segur. ·Sobre- tot llegit en una cartelera gro sa 
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de fustla, plantada al peu dcls camps, en UID c11e11am.ent de camins, tal 

-coan ho he vi.st jo a Martig¡riy le Tilleul, té un pode·r de sugg~:=;tió 

gran. 

E.s molt convenient que ens fixem amb les coses die la vida 'n!ima 

d'altres pobles. Pels de ·daLt poden {!onar un motiu d'insp~ració, d'u

tilitat en l'obra directiva. Pels de baix sol•en ésser crides d'-estímul 

i afiançament d'ideals. 

JoSEP MALLART. 

Marcinelle, (}~ainaut) 1923. 

La secada de prunes 

ENCJ.RA que sigui molt poca cosa ço que anem a dir a'l~ lectors d'A 

GRIC~LTURA to,ta v~gada q11e se'ns c~nvida a que toth9m digui allò 

que té experimem.tat, vaig a expiicar un procediment que h-e practicat 

que no sé si es n.o;:u ni si eS vell. L'havia sentit contar però no sabia 

que hagués donat n~ bons mi mals res)lltats. M-és aviat em pensava 

que e:r>a una cosa d'aquelles que són bones per a di'I'. 

Aquest estiu pas.s.atJ doncs, en vistes de que les prunes van anar 

ta).'l ma:Jam.e:nt de vend&, jo que començo a ·p-osar-les d' una a una sobre 

les 'estaquetes del rostoll de l'era. N.atuTalment les prunes eren a 'l'a 

mateixa .finca i àdhuc .a ·Ja¡ m3!teixa p_3!rada, puix era un tr.o,ç de terra 

campa :plantat de p·runeres .. 

Com n.o en. tin e g"~a-ires :i¡ entre la canalla i e1s pardals · hi va par! sar 

1i.n boTÍ de·Ime, no pot posar-se l'experiment com una cosa a imitar 

p·erò se SEJ:car en, i .com aquest esti-q nò va p_loure ho v,aig haver de la

mentar cap contratemps. Això natuT;alment J.es prime:r>enquoo, perquè 

les que v.an venir més ta:r>da~es , 'aquelles si qu·e soJri>ren un xic de 

les pluges que tan abundoses caigueren a mig setembre. 
• 

He s·entit a dir qu~ a un. amic meu li han ·anatJ molt bé 'les prrmes 

embolicades ·en papers i penjades al trèbol. Eren prunes die seca)!' 

llargarudes, ~e piny.ol pla, pe:~;ò 1es clàudies no li han anat ·tant. bé. 

Les prunes qu e jo vaig' po&ar sobre el rostoll eren dàudies. 

Ja hi he dit la meva. Tota vegada que el Sr. ~Sala es veu que h.o. 

·enten tant 'això de les prun·es, j.o vol·dria que em digués quina cLasse 

es millor que p-lantem, perquè en ü nc de clàudies, de Bava~, de mos

cateilanes i encara alguna altra classe més maixan a. 

( 
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VINI- ESTERILITZADOR 
De tots els productes llençats al mercat per la important casa MILLER 

THOMSON & Co., de Londtes, cap ha assolit l'èxit tan gran com l'obtingut per 
el ja conegut CONSERVOL, qual producte, destinat a la conservació i clarificació 
lels vins, ha lograt obtenir el màxim de perfecció sobre tots eJs productes simi
Jacs llançats fins avui a la venda. 

L'esmentat producte, d'una inofensivitat absoluta i garantitzada, satisfà les 
més severes exigències dels més escrupulosos colliters i magatzemistes, logrant 
una dosi de 15 grams per Hectòlitre (100 litres) evita tota classe d'alteració en un 
vi, encara que aquest hagí sofert •Cou pa ge • o 1 ebaixes de graus, com és en el 
fermentar; agrejar-se, enterbolir-se, florír- se. - , 

L'es1:9entat producte és íñdispensab!e .als senyors exportadors i colliters de 
vins, per a evitar-se trastons en el viatge, i d'impLeJ>cindiqle necessitat als que 
venen sos vins en petits garrafons per a famílies, i a tot comerciant, en general, 
pulcre en ses operacions. · 

·- Prea: 15 peuetes quilo en poh origen, de llauna •. 
Catxa de 25 poh (28 quilos), 300 pessete• 

Cada pot acompanya les indracclons per a son emplea 

''NEUTRACIDOL'' 
El cNEUTRACIDOL>, com el séu nom indica, està destinat a corregir tot 

excés d'acidesa en els vins, donant exce.l ·lents resultats en els casos d'Acidesa 
(agres), Picadures, Girats, tscaldats, 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 corn bo, al menys permet la b;~neja amb vins 
normals, essent a l'ensems cooert de sobres, pel benefici que aquesta barreja re
porta, l'escàs valor empleat en el producte. · 

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

Prea: 7 pe11des quilo. Caixa origen de 25 poh (25 quilos), pessetes 150 

En venda: Josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.- Barcelona.- Banus i Soler, 
Jaume I, 18.-Barcelona.-Vicens Ferrer i Compañía, Plaça Catalunya.- Barcelona.
Joan Cunillera, Freneria, 1.-Barcelona.-Ramón Roqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoni B<~lcells, Pica s, 4.-Tàrrega (Lleyda).-Pere Abadie, Plaça Constitució.
Tortosa (Tarragona).-Grabiel Hermíndez, Salvà, 10.-València.- Fills de J. Igle
sias,-Rioseco (Valladolid). 

Product-es Enològics 
Tanln •.-Tartàrics.-Cftrlc-.-Metablsulllt de Potasso.-Antiferments 
-Ciariflcants àclds.-Oelatlnes.-Albúmlnes ·-Colorants inofensius. 
-Decolorants. - A nllàcids -Extracte sec.- Aromes: Burd ·> os, Me· 
doc, Macon, Riola, Sauterne. - Extracte de Moscatell i Ranei.
Aparells filtres perfectes Nacionals I Estrangars.- Mànegues per a 
baixos de vins.- Manegots per a aparells flltres.-PIUrolma.-Pdper 
filtre.- Herbes Tori no per a ta fabricació de Vermut.- Essències per 

a la fabricació de Licors, etc., etc. 

IIUIUIIIIIIIIIIIIIUIJIIIIUIIIIIIIIIIIIliiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIllllltlllllllllllliiiUIIJIIIIIUIIIIHIIUIIJUIIIIIIIIIIIRIIIIUIIIIII 

JOSEP EZQUERRA 
Portal Nou_, 16 Barcelona 

LASPALAS 
Telèfon 4.79- S. P. 

En dirlg·lr-vos a les cases anunciadores, cite-u AGRICULTURA 
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AI~-UA a qualsevulla alçada i en el caudal 

, ~ que es desitgi, pot obtenir-se _ . 
còmoda, ràcil i econòmicament, adopta nt una 

BLOCii 
La única que no necessita engrassament :: La venen 
* * * * tots els bons electricistes de Catalunya * * * * 

JAUME CUIXART 
CONSTRUCTOR 

li 
Oficines a Barcelona: Gran VIa Laietana, :U, pral. 
Sagunto, nú~. 1%0 :: Telèfon B 140 :: Badalona ..........•......................................................................................... 

.................................................................... ····························-·· 
PIJLVERIIZllDOR "LE RlliiONNEl" 
Per aire compri mil: Alta pressió continua : La compressió 
de l'alfesols es verifica una vegada al dia: El més eficaç per 
al tractament dels arbres :: Adquirit pels ~erveis Tècnics 
d'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya :Blanqueja 
i pinta 100 metres quadrats en 10 minuts : Adoptat per més 

de 200 pintors de Barcelona 

la Xerinéa 
"Avicola" 
Per a tracta
ments del bes

REPRESENTANTS: 

Benins!, Turpini ¡ c;.a 
tiar,ausijardins tonsell de t:ent, 239 • BADt:llLONA ................................................................ 

Màquina d'escriure 

UNDERWOOD 
Companyia Mecanogràfica 

Guillem Trúniger, S. A. 

Campió oficial durant 
17 anys consecutius 

Balmes, 7 Barcelona 

··-------------------------------· 
lSlHBliMfUl o· HORTICUlJUHH 
I flOHICUllUHfl 

GRAN ~SSORTIT 
EN A RBRE1- FRUI
TERS I DE PASSEIG, 
jARDINS, PLANTES 
PER A SALONS 
GRAN COL"LEC-

V~~ de Franccsr. Parisi 
p a S¡ e i g d e CIÓ DE ROSERARS, 

CLAVELLINES 
Mata/ REUS t ARBUSTOS 

Molins i J rituradors "JOHRHS" 
Per a Moresc, Ga
rrofes, Faves, Sè· 
gol i tota classe 
de cereals. Els de 
major rendiment i 
de més durada. 
Proves gratis. 
Més de cent cartes 

de referència. 
l'IADt: TODDIII 
Anf}eiS, 12 
Barcelona 

En dirigir-vos a tes cases anunciador&&, citeu AGRICULTURA 
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Demés si això de s.e.car-loo en paper té alguna regla, puix a mi, 

una vegada que ho vaig probar amb clàudies no em va anar bé, 

i ara veiem que n'J1an anat. Es a dir, que m'tagradaria saber perquè 

van bé una vegada i per que una altra van malament. Es necessita co

llir-'les ·a un m()'Inent ,d·eterminat o embo-lioar-les de certa manera? 

Tot quan ens digui per a guia nostra l'hi agrairem. 

J OSEP MASSA.NA. 

Engreixament de porcs 

L ' en.gJ.,eixament de porcs és la funció més senzilla que existeix en 

l'explotació del bestiar. Cuidar i fer . treballar animals de peu 

rodó, t enir vaques de C·ria i -treball, o vaques de llet, un ramat d' ove

lltes o cabres de llet, lfer <::tiar les truges, recriar mules, engreixtar ve

d-ells, -etc., són coses molt més complicades que engreixar porcs. 

La producció td·e· bestiar o la :Cria, recria i -en.greixament ve a ésser 

com els dtemés 11egocis,_ que els que es port-en bé donen ganàncies; els 

·negocis que es practiquen malament .s'acaben sempTe perdent-hi. 

Tots els negocis · estan o.rdenats en unes qUtantes ·regles elementals, 

que aquell qu·e no les segueix, en surt perjudicat. L'engreixamen~ de 

porcs és un negoci com els a'ltres i està així mateix subj,ecte a 11nes 

quwn.tes regles que el pagès o ramadeT que les practiqui ha de guanyar 

diners per força. 

Un -en.greixament de porcs eomporta les regles següents: . 

1." Compro. del porcell, garrí o nodrís. 

2. a Higiene de -la corralina. aixoll o eort. 

3. a Vacunació. 

4." Alimentació. 

5." Els comptes. 

Anem a desgr,ana~ aquestes regles i donar una idea .de cada una 

d'eUres. 

1." Cornpra del po1·cell, gan·i o nod1·is. - Es un fet que pas~:a sovint 

ei de què quan se compra una porcellada sempre sol haver"''l'hi un 

A GRO L Y S IN E, anti c ripto gà mic , b acte r icid a gen era l. 

Específic en les malalties ·cte la patata , cep , pomera, etcètera 
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que durant l'engreixament .es queda endarrerit, menjant, emprò, i.gua•l 

que els aliTes. A aqu·est porc sembla que el menj~a.r no li faci profit. 

I això és un destorb i una pèraua per l'engreixador d•e porcs. 

Doncs, havent-hi porcs que s'engreixen bé i ,aJlt:ves malam;ent, ¿lhi 

ba .alguna senyal en els porcells, garrins o nodrissos que permeti co

nèixer quin r-esultat donarà el p.o.rc que es vo•l cómprar? 

Els por.ct:> que .d:onen bon resu'ltab són els que ten•en el front molt en

fonSia.t, el moTro curt, xatos; l:es orelles posades en forma de visera, 

força separades una d'altra, eJ coJl gruixut; l'espatlla molsuda, plena; , 

la costella arrodonida; el ventre no gaire gros; 1'espinada recta i 

aplanrada; les anques grosses; Jes -cuixes pl:enes, l'ebotides; les quatre 

cames curtes. L'animal vist de costat haurà de tenir l:e,s. cames de da

vant com una V, és a . dir. ben amp·}es de la part del ·colze i els peus 

com més peti-ts -millor. Mirant l'animal per la part ,doel dlarrera, ti•n

drà Jes anques gairebé quadrades, i mÏ'll.oll' encara uns sacsons, un poc 

més •amunt ·d.el grurró, amb ·crurns de les ·Cuixes lilla mica penjants, com 

si li _caiJguessin l•es oa.l-ces. 

L'engreixador d·e porcs .no comprarà mai, per baix que sigui e¡ preu, 

els porcells, g~rrins o nodrissos que tinguin el front poc enfmtsat i . 

el mQI:vm recte i llarg ; les orelles molt llargues, el coll prim; les es

patlles mancades de carn, begud-es; 'la costella aplanada; l'espinada 

com d'esquena d'ase; el ventre gros, penjant; le~ anques d'ametlla, 

escardal:encs; les .cuixes prim·es. Aquests anima.ls vistos ·d•e costat te

nen .l'espinada molt arquejada, el ventre molt alt de terra; l:es <:ames 

del dav.ant t:an gruixudes són del capdemunt com del peus. que són 

molt grossos. · Vist de davrera, tot .el co.s és estret i les anques i cuix.es, 

eom s.i les ha.:,o-uessi•n premsat . 

. Els poroells que siguin com els primers, són els que s'hta•n de com

prar. No hi ;fa res que va1guin un o dos duros més. Els alt:res, els

cama llargs i d.e cos estret no. els volgu.eu, ni a donar. 

2. a Higiooe dJe Ia co1TaJlina, aixoll o co1·t. - Les corts o corralines 

han de teni·r l:es p.ar·ets llises; a terra, encimen.tat, però amb pt-tits 

oa..na:lo()![}S o bé millÓ.r encara una barr:eja de ciment i grava perquè 

els animals n .o1 rellisquin ; ·el sòl tindrà una pendent regular peT a es

cóNer els ori:ns i ~'.aiJgua amb què es •netegi l'aixoll. La mi.tja llum és 

favQTable a l'engreixame:flt. [;a. cort es neteja:rà cada dia. E'ls porcs 

han de tenir una .bassa amb ·aigua clara on banyar-s·e, o bé així que 

comença de fer calor s'han ,de ruixar :amb una regadora i) una mangue

ra dues, ·tres o quatre v.egades cada dia, seg01ns ia cal.o.r. 

La pell de·Is porcs s'ha ,d·e tenü neta. Un porc que es gr.ati sovint 

no s'engreixa tan de pressa com aquell que rep.o.sa tranquilament. 
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3.a VacunaJció . - Els porcells s'han d:e vacunaT contra ·el mal roig, 

de dos a quatre mesos. Ess·ent ·el ma'!. r.od.g ia malaltia més !freqüe~n.t 

n'hi ha prou, per reg.ila gene~ral, ·en vacunar contra aquesta. per. a ga

rantir la vida ·econòmica Jdel porc, o S·i:gui fins als dotze mesos, puix 

la vacuna del mal roig guarda les sev·es. virtuts per tot un any. 

AÏimenDació. - El mèt'Ode més segur d'alimentar bé és el üe d•Jnar 

als porcs tant menjar quan vulguin. 

La ració se'ls !ha de repartir en tres àpats: al matí un àpat de 

grrunes .o farines, t:urtós, és a dior, ,d,. aliments concentrats; al mig dia, 

un poc de V!erd {) tmfes o bJedara-ve; a la tarda, el darr·er àpat ig)Jial 

que -el del matí. 

Fins a quatre mesos la ració deurà estar composta al menys de 

la meitat de granes d-e tabella o de turtó i l'altra meitat de gDfmes 

d'·espiga. A IIllÍda que e'l. porc va avançant -es va dismin_uint les gr<.mes 

d·e tabella au~mentJant les d'-espiga. 

T.Jna cuJlera,d'a de farina d'ossos és molt ·co1n.v.enient pel d€.senrotlla

ment de cada porc. 
' 'La quantitat d'aliments que s'ha d-e donaJT al _porc ha d'ésser '!.ta 

que pugui meÍljar l'anima:!. · :&; el porc í no el seu propi-etari ~1 qui 

ha de regular la quruntitat de la ració. 

Els compte$. - S'ha. de comptar no solament el què s'h¡t guanyat 

o perdut, sinó qu-e és 'necessari calcular -el qu.e es pot guanyaJT abans 

d'empendre un negocí. 

Els comptes per l'engreixament de1 porc són senzills; comprenen 

el següents extrems : 

a) Cost del por-cell. 

b) Cost de l'aiimentació. 

e) v ,alor d;e ·la v-enda ¡(j el pO'rc. 

Suposem que -el por.cell en e'l moment de ·cornp·rar-lo pesa 20 quilos 

que .ha costat 70 pessetes. 

D'aquest porcell en vo'lrem fer un porc de 120 quilos pes viu. 

A11a, bé; en un porc de les condicions descrites més amunt, ali

m-entat -en 'la forma que s'ha dit, cada 100 quiloo d'aliments concentrats 

(grans. fari•nes-, tuTtós, etc.) produiran uns 20 quilos de p·es viu. O 

sigui que .per augmentar el pes del porc de 1100 ·quilos se n'hauran de 

menester 500 d'aliments. 

. .L'augffiient de pes viu ,d·e 100 quiios es pot feT guanyar en sis mesos, 

de manera que quan el •porc de _120 quilos es poTtarà a !'·escorxador 

tindrà vuit mesoo. 

Els ·comptes eràn : 
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Cost d:e l' aJnimal. 

Cost cle 500 quilos d' a:liment a 36 p essetes els 100 quilos. 

E'l porc de 120 quilc·s, co·sta<rà en total. 

70 p tc·s. 

180 

250 pt cs. 

Un porc de pes viu ·de. 120 quilos tindrà aproximadament unru m; ,.ma 

d~l 25 .per cent, o sigui qu e net pesar à 90 quilos. 
Si el quHo .d-e porc, net, es paga a 3'60, 9'0 quilos . v>al-dran 324 pes

set es. Llavors:· 

Valúr d•e la venda del po·rc . 

Cost to:tal de1 por-c 

Guany. 

/ 

324 ptes. 

250 >: 

74 pt.lS. 

Aquests comp.te.s no . són pas portats rigorosament; però són prou 

p er a donar una iodea de com han de pla:~tejar-se e'1s 'termes del pro

bl:e:ma. 
Les despeses. de va·cunació., de lloguer de la corral}na.t d e la p ersqna 

que el cuid a , ek. , poden ésser w rrípensade.S per la valo~r .dels fems · 

que haurà produ_ït de l'animal. 
M. RDSSELL I VILA. 

Professor de ZoiJfècnia 
a l'Escola Superior d' .Agricultura 

Conreü del · castanyer 
com a espècie forestal 

n . 

'E .\'fCARA que és ind·iferent ·la proc·edèn ci·a de les castanyes per a sem-

brar, hi ha ·oerta .pr-E}ferència .:a emp.rar l:és dels ·cas•tanyers hords 
més o menJ"s joves. 0calcinals), ·o bé de perxes. Es sembTem de seguida, i si 

peT qualsevol cir-cumstàn-cia s 'ha d'·èsper,ar a la .primavera, es guarden 

a:mb sorr.a seca o .tapa:des amb fullaca al mateix :bo:sc, i procurant, · al 
moment de sembrar, no destruir els .grills qv~ ha:gin sortit: 

. r 

Generalment tarQ.en de quatre a sis setmanes a n-éixer, i durant 

l'hivern, encara que :po:c, l'arrel tr.eb:a.lla i la planta s'·e·nd'orteix ; això 

.. , 
I -

,-
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és un gran aventatge de la sembra de tardor. Si el fred entorpeix la 

germinació, naixeran a !a primavera, i, com &.s natural, tot l'hivern 

les castanyes sofriran el perill de les rates, senglars, etc., que segurlt

ment produiran moltes baixes. La sembra de t&rdor convé fer-la ben 
. - - ,· 

aviat, i la de primavera tan bon punt b.agin desaparegut els freds més 

intensos i pugui treballar-se -el terreny. 

Durant el primer any quedaran les plantes abandonades a les cures 

de l'artiga.,ire, el qual les mirarà amb poca simpa-tia. Es molt important 

no concedir-li més de dos o ire anys l'explotació del te·rreny. 

A la tardor següent a la sembra, i 'abans de oaure la fulla L que 

Ja planta pugui confondre's amb la brutícia del camp, es r efan les 

talles amb plantes arrencades amb pa de teTra. dels bosco.s veïns o amb 

plantes de !Viver i, com que·, caigudes les fulles, quedaran les plantetes 

quasi invi ibles, !per .a evitar llur destrucció, en treballar el terreny 

per a s~inbraT patates o altres viandes, s'assenyalen amb una estaca 

cLavada a la part alta, la qual cosa evitarà, també, que quedin escla

fa~es per 1)11 t~rós o pedra que· baixi rodolant. La sembra pot donar-se 

per acabada. 

Amb aquest procediment el ter:reny continua net de brossa espon 

tània durant quatre o cinc anys; els quals són suficieñts per<pJè la 

planta escapi al peTlll d'€s. er ofegada. 

Durant aquest període de temps, i mentre no s'a sequin les plantes, 

al bosc així format també se l'.aJJomena calcinal. 

Uns cinc o •&is anys després, quan les plantes tinguin uns 10 cen

tímetres i puguin SUfPOortar un · cop de destral ·sense que la commoció 

les perjudiqui, es tallen (s'assoquen) ran de terra i quedarà formada 

la baga. Le s9quetes produiran diveí·sos tanys, els quals s'ha de 

procurar que no sigpin ofegats · per la br.c.ssa invasora. Uns cinc o sis 

anys desproo es tornen a tallar, i així .successivament. 

Les fUres que exigeix una baga són senzmes : tenir-l.a neta sempre 

que s 'hagi de tallar. 

Quan no convé, <> no _es pot artigar el terreny, es procedeix a la 

sembra pe·¡· cbcnps, treballant solament_ el lloc q ue ha d'ocupar cada 

)llanta . Per a cada sot s'indiquen les dimensions de dos pams -en 

quadre i u n àltre tant de fondària, o més, segons el grau de soltura 

del terreny. 

P el que resta, aquest procediment no varia de l'anterior, ola-

ZOO l YS IN E, poderós desinfectan t i agent terapèutic 'd'ús en Veteri

. n.ària . Específic co ntra la Glossopeda, mal roig, còler~ de l'avira m, etc. 
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ment s'ha de procurar durant -els primers anys dominar la vegetació 

invasora. 

La majoria de les bague·s ex1stents s'han format pei:· sembra direc

ta; però les diverses causes de d-estrucció: rates, senglars, gLa.çades, 

etcètera, ¡produeixe:n moltes falles, i, en últim terme, gran clarianes, 

les quals s'han de ref.er amb les oonsegüenhs molèsties i de.speses. PeT 

això La sembra cada dia ~.s menys usada i més .seguit el sistema .de 

plantació, més ràpid i segur, per la facilitat que té el .castanyer de 

brotar i arrelar-se ràpidament i la senzillesa amb què es pot formaT 

un viver desti:nat a la producció de pla:nter.s. 

Aquests vivers, que en la¡ regió de1s ·castJanyers són quasi exclusiry;a.

ment destinats a la producció de planteTs d'aque.sta espècie, requerei

xen un terreny fèrtil j ~s conreu-en d-'igual manera que els -altres vivers. 

Es sembren pels solcs, on oo colloqum les castanyes a una distància 

de 6 a 10 centímetres i a:mb la punta a baix, l'ecobrint-les amb Jl:Qa .capa 

de terra de dos trav-essos de dit ·de. gruix. Es neceSBita mig _ hectòlitre 

de castanyes per àrea. Reguünment no es repiquen 1e.s plantes, perquè 

un o dos :anys després d-e la sembra són ¡prou fortes per a ésser. tran,s

pla:ntades. 

Per a la plantació la preparació de! terreny és -igual a la de la sembra. 

La plantació de tardor ,s' ffiectua per l'.o!Ctubre tan aviat com es sus

pèn l'activitat ·vegetativa de les pl'ímtes i el terreny està en bonoo 

condicions d'humitat i oltura, i dura d'ins que elos Íl'eds la imvossi

bilitelll•. Lru de ·primavera -comença pel !f-ebrer. quan els fr ed,s forts des

apareixen, i dura .fins que les plantes tornen a empendre llur -activitat . 

v-egetativa sospesa a la tardor. Aques ts períodes tenen major amplitud 

quan s'empren plantes amb pa de terra. 

Plantes d 'un o dos anys, o sigui que hagin rec-orrEgut una o dues 

fases de vegetació, són les més indicad-es. 

Es .ptro-curarà e&eollir les de confoTm.ac-ió sana i vi.gor.o.sa i abundant 

cabe.llera radical, refusant le!'l d:' aTr-el única i molt desenrotllada que 

_s'hagin criat _ en terrenys exc~sivament prego~ i que probablement no 

trobaran. 

E.n extreure-les del <Viver s'ha de procurar no dootruir llur arrela

ment i evitar que es pugui doosecar. 

Le.s plantes -es colloquen en llur lloc definitiu de man era que quedin 

en posi-ció natural: les arrels, ben estirades dins del sot i •apretant la 

tel'I'a, prequè, rodejant-les, extregui• l'aire d·el seu voltant. 

Cada .matí s'a-rrenquen, del viver, les plantes ne.cessàries per •a. plan

tar durant el dia, i si en sobressi-n, se les oolloca en un lloc fresc i amb 

les arre-ls cobertes 'de te:rra fresca o her.l:>a, molsa, etc., humida. 
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Així, també, se les embala quam. han de transportar~se a alguna dis

tància ·del viver, f> er a evitar la desseoació de )es arrels. 

F.eta la plantació i ·refetes les fa,lle.s, a 1a campanya següent, amb 

plantes de la mateixa edat, ·es conduirà el bosc de la manera indicada 

peT a la sembra. 

No hi ha inconvenient en êscu.rsar l'arrel central si. és ma,ssa llarga. 

A Catalunya el crustanyer es conrea, en .forma de baga! des d eols 

100 metres ·~upr<Jximadament, i exposició al nord .fins a uns 600, el qual 

ja demana viure de. cara al migdia. IMtés amunt, fàcilment els freds 

maten els tanys tendTes. 
A les iJerxad>es e1s ·convé ' major .altitud: dels 500 als 1,000 metres. 

Des de·ls 700 prefereixen l'exposició meridional. .Sembla que les botires 

i h:umitats de l'alta mun~anyoa 1són molt <favorables a aquesta mena de 

boscos. 
Les perxoades es conreen .poc més o menys 1com .Jes bagues, i donant . .. 

major ,espai a cada .ploanta: uns 15 m etres quadrats; -cinc ·O si·s anys 
' desp:rés d' asso.car els calcinals es fa l' ac~mridJa, la qual consisteix en 

talla1· la tanya,da, no arreu, sinó dernant els tanys millora i més es

paiats i en número vari-able, seg<Jns la força vital d-e. la soca. 

El producte d'aquesta adaridoa es destina a la preparació de ro

dells. Al~_:ms any.s desp11és es tfa ·el TetG,.ny, ço que consisteix en tallar els 

brots nops que ha pr<J-duït la soca per so.ta les perxes. Es unoa modesta 

producció de bastons cFaplica,ció industrial. El retany es d'a per !l'agost: 

la vida de la soca -queda sostinguda per les perxes que se li lhan deixat 

abans. 
Alguns aconsellen aclarir l'any següent de tallaT la perxada, en 

benefici de la producció de perxe.s¡ i despr.ecianú els modestos ingressos 

qu e. f>r.otporci<Jnen els rodells i bastons. 
F;n una perxada en explotació les; pe:rxes es tallen quan comencen a 

estendre la brancada, indicant que than acabat quasi el cre-ixement en 

alçada ; aquesta senyal la con:firmen unes taque.s blanqu_es que es ;for

men per la .cosa. i el tronc ; regularment dels setze als •vint anys. Ales

hores és quam la !fusta reuneix les millo:rs •condicions per l'objecte prin

cipal a què se la destina, que és a la ba.rrileria. ~i s' espera m és, 

s'augmen~a l' esca1·t o tares de la fusta; els nusos .procedents de la 

pqd:a natural, i que han quedat endinsats en el tronc, e-s podreixen, i 

la fusta va adquirint UJn.a coloració r~enca des de la soca i perdent 

les bones qualitats que la fan estimallle. Per consid eracions econòmi

ques, solament pot adelantar-se o endarrerrir-se una mi-ca l' època de 

tallar la perxada. 
El rendiment de les pe-rxades és superior al d e les bagues, i sempre 

/ 
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que sigui possible se li concedi¡:à la preferència, puix qu e, ultra el major 

· nombre d' aplieaciO'ns a què es destinen UuT•S ·.producte-s, les despeses 

d 'entreteniment són inferiors, bastant-li, gairebé s·empre, una sola neteja 

en cada expl.o.tació. El r frndlment líquid per hectàrea és superjór al 

dels bo co, de •bagues, i més inde¡pendent de les variacions del mercat. 

SEGIMON VANDRELL 

El conreu del garrofer 

UNA de les encontrades catalanes que mill~n· conrea el gan-ofer- és 

la de CambrHs; allí es pot remarcar com 'l'a generalitat d'arbTes 

semb1e¡n per llur fo-rma toies de flors , i boi tots tenen la f.qrma e<sferka 

amb bTanques caientes; Jü han també bastants exemJ:llars que -semble:n 

piràmides inflacf'es dels costats, •però l:a dominant és l'e:sifèrica. 

E!n les .conques de'ls rius Gayà i Franc'()lí, el ·conreu d el garroif.e·r 

també es ~·en p.ol!'tat, peTò sigui perquè els teneny.s de CambrEs! són dê 

més -fondària i molt trescal-s, o que molts pobles es troò·en en la zona 

septentrional de cultiu, el f.et es qu~ e'ls arbres no tenen rú aquella 

ofan~sa ni :aquella verdor fos·ca tan caracteTístisa dels terrenys en els 

quals el garro.fe·r -es plau vegetant amb tot ,desifogarrnent. 

Al pa:r:tit judicial de Tortosa excepció d-e qualcpn;s ·esquitxos d·t: non 

conreu, poc-s, ben pocs desgraciadament, el garrofeT f és conr·euat ben 

pobrerñent; al Camp, és rema·r·ca un cultiu acurat, :iontensiu; a la co

marca to·rtosina per l'aspecte de il.'arbreria el· wnreu no, pot ésser cl'al-

tTe que l'extensiu. 

No ca.J ésseT · agrònom per remarcar el fet, que acabo d'exposar. 

Cal fixar-se en una solà cosa: miraT com llauren uns i .ai tres pagesos. 

Al Camp els· anima1s van a·parellat-s de diif-e:r:ent ma'nera de la . que s'usct 

a la comaTCa tortosina; aqueUs porten coUar i .sillonet; .coJlar4 perquè 

l'animal vagi més solt, - l'encadenat de la caixa enganxat als bensL 

llons i així l' an:i!mal es maneja lliu rarnBJnt sense opresió; poTta si llonet 

pe~·què l'a·rad•a o verteder~ t ingu i sempr.e uniformitat en ,Ia if.oi!1Jdària 

del solc. Anem a l'altra banda i veuJ'em els· pobres animalets empreso

nats peT les barres de la caixa de la xaruga, i en lloc de -co-llaT porten . 

una saca partiaa reomple·r.ta d·e palla 1 enro tllada qu e servei-x de co

llera i damunt d'ella (trascollera) un ma:l ·f-orjat •collar francès anom'e

nat feltre on unes .espadelles am.an-ades c1a'lt i baix amb uns. tr.oços de 
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corda són les que .sostenen les barres de la caixa d€ l'arada; allà els 

animats i llauradors. treballen lliure:s, amb menor e&fO.JÇ mi1).or feina; 

en els a!tTes .a cada mosquejada o cop de w ll de l' anima1 es fa pujar 

o baixar la rell:a perdent ÚÍ .fondà:ria del .soic fént sense vüler moltes 

llobaJdes. Els llauradors totes les culpes de Ia mrula .feina la; donen als 

soferts animalets, ( cons•eqüència -en lloc de -causa) amb ·una musica. que 

alegra el cor de qui canta i de qui eis ·escolta, feta de cops, renecs i 

retardament en el treball. 

Si tants -d-efectes té la mamera d'apa,rellar -e'ls .. a,nimals a 1'arada, 

¿per què no ho canvien? Senzillament per pn ma:l entés principi d'e

conomia; perquè conreen els a rbres (oliveTes i ganofe:r:s) exten:;iva

ment, i així ·els sembla ,d'a·nar millor estalvi•ant-se bons dinei'ets.. 

En la generalitat d'arbres del Camp de TarragO!Da el pagès se'n guarda

r'à prou d'e11trar llaurant devall l<a copa, devall el :ramatge; allí on gD

teg·en les branques sols l'aixada amp'la hi té feina, perquè aquell -espai 

de t erreny és soJs gratat per tallar les poques herbes que hi cr-eixen i 

Je.;; ·entracavad-es sols es donen. ~n -casos excepciona;ls. A· ra comarca de 

Tortosa .f>aooa tot al revés; 1' rufany de:! llaurador _<és a.rramblar-se t~nt 

com pugui a les soques de·ls 'garrofers i -ü<liveres per estalviar-se de 

cavar els arbres i d'ací bé que tot són ra:sca:des a ]e.;;, soques, enganxa

des amb les branques, ·e galladissa de colls i com és natural tDtes LL[u-es

tes ensopegades malmeten ·els aparells. Sï I'-a~al -po·rtés sillonet a 

d-os per tres fugiria ,d1e lloc i l tot -serien atprades per .anamiar-lo. P er 

altra bam-da la rella .o, rellampe_c •ensopega amb moltes arrels ·fent fe

Tides que . a la 'llarga ·a l'a·rbre fan mal de d·ebó, sense -comptar que la 

cabellera o siguin les arrcletes de Tany, <Són arre.ncac1es. 

V•eu's aquí les raons de no canviar els aparells . de llaurar: 

l'estalvi 4 'uns cèntims anyals en cavar les copes dels arbres i la ta

canyeria en arran ja:r a casa ·els descosits .o, estripades del aparells 

sense anar a cal baster; raa.ns . de l' a.ny de la fam. o o,bstant 

-avui per no sqsteni·r l-a doble despesa d'una xaruga manéTa, é6 a dir 

arada vertedera -enganxada a tiros i balancé, i u,;na xaruga de caixa, 

són molts els que ja comencen a no Tellejar .fiavall dels a:rbres, però 

això no -passa s inó · en les terres de :secà que pertanyen a propietaris de 

t81Tenys arrossers. 

I d cací ·bé d' aquestes fútil es raom¡ el que la poda o esllemenada del 

garrofer sigui tant diferent a Cambrils i a Tortosa; allí vetueu com 

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

I Específic en les malalties de la patata , cep, pomera, etcètera 
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les bramq]les de:ls gaTrofers formen ombreRa com a desmais, el terreny 

és sempre sombrejat per elles, les 'aclarides de 1'arbre són ,fetes judicio

sament, car només són .tallades ·les bTanques massa entrecreuades que. 

el refreg pot 1-esiomvr, i :les que impedeixen massa ·l'tentrada de l'a.ire 

i dels raigs solars. En camiVi a Tortasa l' esllemenada no té altra mira 

que aixecar l'arbre, i casi totes les branques baixes, les que es r.J'ien 

en forma de pèndol són podad1es ; l'aclarida de 1a part alta és t•ambé 

forta perquè generalment no es toquen -els arbres sinó caèra cinc o sis 

anys, essoo.t natural que es tingJJi de fer malta .Uenya. Per ajxò veu

reu garrO'fers ~ue pel llur .port més aviat semblen palmeres. 

En aquestes pGdles succeeix que l'arbre pren la tendència de crèixer 

o desenrotllar-6-e per f-es puntes i d'ací ve que es vegin tants plumera.lls 

l'any da l'esllemenada; després tot són milotxes i més tard molts gar

rofers d·e dos pisos i no parlessim si el pis alt és un; perill .per l'arbre, 

puix sempre pren més vent i •fent més' pal!amca, resu1ta més -fàdl que 

una ventada de les que amb tanta freqüència sol haver-hi per allí, es

galli -els arb-:nes malmetent-las. ·En aquestes condicions l'arbre no tre

balla oom cal <J per~uè l!a sava té tendència d'anar cap a les puntes les 

quals essent v-erticals no estan en condicions de fructirficar. 

No. rfa gaire, en un viatge d'estudi que vàr.eig .f.er en aquella encon

trada me van f-er .remarcar -c<Jm ja -comencen a haver"hi p-ropietaris que 

convençuts del q]le vinc d·e dir, .fan T,ebaixar els garrofers, escapçant

los i · treient els segons pisos, i <Jrdenant que les branques caientes si-

. guiln més· nombro~·es; •però que n'hi ha de !{eina •a ,fer .fins arribar a con

vèncer a aquella pagesia de <rebaixar el~ .arbr·es i no llaurar"hi -davall! 

Serà pr-ecís que vfugui quelcom que per força els ·faci canviar de sistema, 

sinó per ·oonvkdó, /per necessitat. 

' Es pràctica general de .podar els garrofers (l'any que els toca) imme

diatame:n.t de barruscar, és a dir s-eguit de la cdllita, i de cada deu \'IB

gades les nou, els arbroo es poden quan estan -en phma florida. Es na

tural que el garrofer té de ressentir-se d·e l-es molte~ talladures, p'3rquè 

cada ferida és una .fonteta de saba i aquesta pè:rd]la s'afebleix; me coo

taren qu·e prou s'escrivia i es predicava de no esllemenar fins passada 

}a no.rida, però -era ·predicar al desert la ·rutina sempr·e imperamt. P.erò ha 

vingut el conreu de l'a•nòs i com qu-e la ..segada •no té esp·era, preCi3ant 

tant die perso~al, la -collita de les garrofes ~s fa de pressa. i cor.rents 

deixant per més endavant l'esllemenada, no per' ;convencimant sinó per

què la força majm s'ha imposat :a. la -rutina. Avui sortosament e::; veu 

o0om les destrals i X!_erracs .fan lleillya de&prés de la b-atuda de l'a rròs 

és a dir quan el g'lllrrofer es troba boi ·ado.rmit, quan la aba no circula 
amb tamtta activitat. 

'I 
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-----------------------------------
- Per ·compl-etar ~quests dos avenç{)s, manca que els garrofers siguin 

adobats com cal, ·cosa qpe serà motiu d'un altre article; allavors la po

bresa del conreu ·extensiu desapareixerà i no es passaran anys i anys 

sems·e collir donant sempre la .culpa al mal temps, als freds o a .la nwnca 

de pluges. 

P . p. 

~~~~~----~-~----~-----~---------~ __. 

Altres resultats en la lluita 
contra la mosca de l'oliva 

F A bo de veure l'interès amb <* qual la Mancomunitat de Catalunya 
. i el C{)n sell PrD.v1ndau de Tarragona tr.ebaThen des d'uns qu,mt !:: 

amys ençà per trob•ar un mitjà de lluita contra la m{)sca- de l 'oliva. Es 

un tTe.baJl .ferm, seriós i constant, al qtial no hi estem gaire acostum Lts 

en un país on 1es coses •es fan un xic despreocup•a.dament i amb el pro
pòsit exCÍusiu -de sortir del pas. 

La mo.sca d.e l'{)Jiva és, com h a estat escrit molts cops en aqu~ta 

mJateixa revis~a, )J1l dels més greus enemics dte la nostra ag1icultura 

per tal com cada any inexorablement d·estrueix mi'lions i milion de 

pessetes. 
Ningú no ·havia pensat 1en iniciar un~· •Ciampanya de prova i d·e vul

garit:¿ació dels mit jans de -uuita 'assaj1ats i recom~nats a .l' estranger, 

fins que conjuntament la Mamcomunitat i el Corusell de Foment de T•a.r

ràgona, pensaren en ila neCiessit.at d'aoa.bar d'una vegada amb aquest 
estat de ooses. En conseqüència de les intenses campanyes realitEades 

per tvt Orutaluny.a, és ben segur que avui no hi ha cap olivicultor que 

ignori que ·existeixen uns mitjans de lluita -repetidament oompr vats 

amb els quals és p ossible de .reduir, sovint en notabiUssimes propor

cions • . els danys ocasi.o.nats p1er la mosca. 

Aquesta és ja una aventatge de consideració; però era necessari 

de poder citar f~ts i experiències realitzades a casa nostra perquè els 

olivï..cultors .e;s. convencessin de 1la possibilitat pràctica de lluitar contra 
Ja mosca i de la utili tat d '·e1ntaular lluita d'una veg"a.da a tot arreu. 

Per això hom P'e!O.Sà en fer experiències en diferents llocs de la 
nostra tePra. Aquests experiments ultra 'la utilitat esmenta-da servien 

també per estudiar a fons mètòdes i veure les possibles modifi·oacions 
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que s'havien d ' introd~i<r .en llur aplicació al nostre país, el qual ofereix 
C()!l1dicions p er mO'lt6 aspecte& fp:namen tJalment dif,erents .de J<es que 

ofer eixen els països on ·els mètodes foren invtentats i aplicats la primera 

vegada. 

Les experiències i.ete!f hian ~srtat ja moltes : a Cambrils, a:l Parc Sa

m à, a Montoig, a RDquetes, a T·ortosa, etc., a.mb l'esuitats satisiactòris 

<l·els quals s'ihan ocupat sovint amb extensió les -revistes tècniques es
trangeres. Sense exag¡era r gens ni mica podem dir que la Cotn.ferènci<.t. in
ternacional de la mosca de l'oliva celebrada a Mad:l'id, J.a Jornad'l. <l e 

l'olivera celebrada a Roma, el Congrés d'olivicultura ceJ!ebrat a Niza, 

_etcètera, són en bona part c-onseqüè11cia d.els experiments realitzats a 

Catalunyoa els quals tinguereiil. J.a virtut de P:D·Sar novament a l'ordre del 
dia el problema de la mosca de l'üliva, i de >Çionar-li -en certa manera· 

un .car àcter internaóon a'l . 
L 'obra nostra però ha estai encara més •amplia i més transcend.en

tal. EJ. nostre DiTector ha parlat sovitnt de J.a lluita natu·ra:l con tra la 
/ ' 

mosca i ha comunicat a:Ls lleg:u:lor:s que l:a Mancomunitat, reco.Jlint els 

vots f<> nnu:lats pe'ls m és em1nents entòmoJ.egs mundials, havia decidit . -
d 'intemptar a Catalunya la lluita natural. Aquesta prova és un fet i 

ens plau de p1a.r.lar-ne amb orgull •perquè r epresetnta la pr imera tE:mp

tativa feta en gran i en condicions . r ealitzada als països oliverers. 

Fins al mom ent d'.escrim'e aque.st es ratll-es s'han sembrat a Ulldêwn a 

Ü•ne 12,000 Opitu conco¡(w, paTàs:it africà de la mosca de l 'oliva amb el 

qual es confia, si s 'aclimata al nostl'e país, ~'arribar a deturar el de.sen
i·otllam ent actu al de •l 'insecte impeqint qu e· ocasioni eJ.s estra:lls que 
fins ara ha ocasion,at. 

Com hom poiJ veure, donés, a ·Ja n ostra terra than estat assajats¡ con

temp.oil'àneament els dos sistemes de lluita que en l' actualitat es :·eco

manen : l'artifi~i,al i e1 biològic. L'experiència ara ens dirà quin deis 
do.st s'ha d'acceptar de.finitivam-enf · 

Aquest any ultra la intro.ducció de l' Opius s'ham, fet també experi

ments de lluita amb el J:?-ètode Lotrionte al P_arc Samà, a Can1bril3. a 
Roquetes, a Tortosa, cada un en varis milers ·d,'arbres, obtenint resu ltats 

satisfa-ctoris i que ceincid·eixen amb els obtinguts em les prov·e,s. fef·es an
teTio rmen t. 

Heu 's aquí aquests res_uJtats. 
P ar:c 5amà: 

Zona defensada. 
Zona peTi<fèr ica. 

Zona no defensada. 

15.3 % d'oliva cucada 
20. 4 )) )) )) 

67 )) )) ) ) 
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Cambrils: 

Z.oTIJa d·efensada: 

Zona no def.ensad,a. 

Tortosa: 

ZD,na defensada. 

Zona no def·ensada. 

Roquetes : 

Zona defensada. 

Zona perifèi'l·ca. · 

Zona no _def.ensada. 

9.5 % d'o'liva ·cucada 

72 )) )) )) 

25.2 % ,d'oliva cucada 

79.2 )) )) )) 

26.6 % d'oliva cuc:ada 

51.3 )) 

81.5 )) 

)) 

Íl 

)) 

)) 
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No creiem pecar d'exagerats_ si diem que aquests ·r-esultats te1ns~ de

mostren que la mooca ha id'eixtàt d'ésser aquell invenciblé ten~mic que 

amenaçava .el 'COnreu de l'olivera. Ben aplicat, ·el mètode LotTionte pot 

salvar Jtes C·O<llites. Aquesta és la conclusió, que nosaltres treiem de les 

xif.res que fins ara s'han fet públiques sobre els reswltats de, les cxpe- . 

rièncieS' realitZlades al nostre pa.ís. 
AGRÍCOLA . 

...... ~...,..._ ................ .-: _______ ~-..:-......... -.~---.....~~ 
' 

COMENTARIS 
La ciutat dels porcs 

Xicago, la gran ciutat americana, és la v·eritable Porcòpoli. De to
tes les ciutats que es !fam. i es desfan és la que té, en el seu territori el 
major número de porcs i la que en mata més cada any. 

Hi han a Xi·cago vint-i-cinc. establiments que ·es dediquen ex-clusiva
ment a !'·elaboració i aprofitament de la caTn die por-c i que donen tre-
ball a uns ~O mil obrers. , 

Cada dia Xkago rep 50 mil porcs, 25 mil bòvids i 20' mil ovelles. 
Una sola ·casa, la S'wiit, mata am.yalment uns set miliooo de ~aps. 

'Dura•nt la guerra aquesta ca:s'a enor.me és arribada a pToduir ¡en una 
setmana deu mil tones de carn i de greix. 

' La carn de Xicago té mala fama; ihom diu coses molt gro.sses dels 
pTepara.ts qwe a llí són fabTicats. No obstant :Le;s xtfres que acabem de 
dona:r demostl.'en que en part almeJn.ys, les conserves de Xicago són 
fetes amb ·carn d'animals que es meng.en. 

L YSINE ( GREZA ), gran desinfectant i desodoritzant instantani. 
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Un japonès de galons 

Donem estisorada a l'uHarper's Vine and Sprit Gazetteu perquè s'ho 
val sisquera com a cas curiós per a ofrendar-lo a la gent d!'l la llei seca. 

Un japo-nès-----tranquil i gat-que ja compta .ci:nqyamta set anys, d-es dels 
dinou no s 'alimenta d'altre que de beures alcohòlics que li han permès 
robustesa de salut i bon seny. Ha vingut colant diàriament més d'un 
galó--sils litres-de vi d'arrós. J~ es d~ :veure, doncs, si serà home de 
galo-ns. 

Els metges no ho entenen-són tant poc ~ntesos els metges! -i esperen 
el traspàs del fill del 'So1 bemrt, que el~ ha 1f.et hereus del seu •COS, per 
a estudiar-lo en l 'autopsia i capir les ~xtraordinàries pr0pieta~s vitaJs de 
la alimentació alcohòlica. 

NosaltJres, mi creiemts ni descreguts, trob~ que J.ID sistema mixte ja
mai ib.a [Jerjudi,cat al prudent ·cooournido-r, però -els homes. de Ja tempe
rància un ·<Üa •es declaren vegeterians eJGclussivistes -i a l' ensemtd-emà 
urumsteadcistésu, que d·e-ia aquell. Això de 1~ uremia i el sucre tr,a¡sba"l- · 
ça,rà el món. 

La parcel~aoió de les terres 

En un' breu 'però documentat estudi, an alitza M. Arnal, funcionari 
d•els serveis agrko1es de .Belfowt, els g-reus inco-nveniem.ts de la tan re
clamada parcel:lació de terres com remei als pe~ts cultivadors. 

El •COst de jornals i 1adobs sembla a . primera vista que es redueix 
en els conreus petits. Sintèticament aixi és, però respecte al profit ,d 'ex
plotació el tant per cent de despesès resulta contrari als beneficis. 

PiroV!amt M. Arnal -el conr-eu d'um lhectàr.iaJ ·per a sembrar de patates, 
encomanada a una · sola m à , obtingué 150 quintars amb una total des
pesa de 820 f-rancs. La matei,XJa supemfkie dividida en .tres jornals ja 
li representa un 13.ugment de 200 francs, 01 siga ~de 1'33 ·framcs per 100 
qu.i.los. L'hectà:ria dHa presa en 6 }Oil'n!als, -equiva,lgué a una major 
dteiSpesa de 328 francs, taJxò és: a 3'52 d'rancs els 100 qui,los. 

Corol:l"ari : és contraproduent de •Gonrear petites supe:nficies C'!lil'· resul
ten més cares d 'entreteniment, a"dobs.i collites; de manera que corear una 
hectàrea en junt o menar_-la en parcel:les diferents_ implica un escreix 
de capital del 20 ¡per 100. 

Cal, -doncs, un terme prudent dei if-ragmentació. 

\ 
La mà d'obra a ,França , 

Des de· fa !pOtser més de cinqua.nta anys el problema de l'èxode rural, 
ocupa els économistes. i -els poJitks franGesos. Les estadistiques rucusen 
una constant disrrninució .d-e la po·blació agri.cola. 

No són, però, ni- els propietaris, ni els parcers, ni els arrendataris 
els que abandonen la terra; aquell que pot aconseguir un tros de terra # 
s'hi queda i es mostra so:r.d .a 'l' atr acció de ia ciutat. Els qu-e marxen 
són els bracers, els mossos, els .jornalers, , que se'n va fi. ciutat en cerca 
'de millor Tetribudó i d'una vida qu·e apa,rentment almenys és més fàcil 
i més bonica. , 

Els propieta;ris que necessiten jornalers es troberi cada dia amb ma~ 

.,. 

/ 
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jors dificultats; augment de despeses i rendiment de treball sempre 
inferior. 

La situació s'ha empitj<Jrat després de la promulgació de la llei 
de les vuit hores, en virtud de la qual ha augmentat la mà d'obra ne
cessària •a les explotaci<Jns die to.ta: m'ena. 

Els pessimistes parlen d'una dolenta orientació p-rofessianal Es 
fixen en ·el gra,n núm·eoro d'alumnes qu-e freqürenten -els cursos de les es
coles industrials i •comeJ:·.cials mentre que les es·co:tes agràries dJe qual
sev-ol •Class·e, superi-ors o inferiors, són ben p.o,c ooncorrégudes. Ehs pa
I1es, tot i essent agricultors, prefereixen generalment que els fills siguin 
advocats, -enginyers; · metgoo, apoted'a.ris o empleats de qualsevoÍ rriena 
i categoria, però mai agricultors. La m-oda ·és aquesta i el fer .die 
pagès no és avui :una co.sa gaire lluïda. / 
- Aquest mat:eix mal existeix 18• .Catalunya on els advocats agricultors 
per fixar-m.os :només que en una catego,ria pro:üessional, són en númer~ 
que moltes vegades ens ha semblat illlf-init. 

L'àcid carbònic:i 

Des de fa molt -teiDps són ·coneguts els treballs del pròfes<süil' Stoklasa, 
de Praga sobre la .funció de l' àdd carbònic en les terres, à-cid · carbònic 
que és produ1t en -g·I'ans quantitats pels microbis continguts al terran:y 
i procedents de 1es femad-es. En -efecte aquest àcid carbònic -en dissol
dre's •en J'aigua ataca -e:ls <fosfats insolubles i els posa així a la di~po
sició de les plantes. ' . -

Pe'I'ò l'àcid -carbònic de il'aire té encara uma funció més imp-ortmt. 
Malgrat que l'aire -en contingui so Is unes tres dècimes per cent, aques
ta quantitat és suficient per que les parts v-erdes puguin fabricar els 
sumes, i :el midó .de-ls quals ia planta ·té -necessitat. Augmentant el c~n
tingut d'àcid -carbònic en l'atmòsfera es pot intensificar l'assÏ!IDilació i 
augmentar el rendiment de tots els vegetals-. 

Es això el que :a-caben de demostrar les exp·erièndes d'ado·b carbò
nic fetes per RiedJel el qual ba comprovat els e-fectes de l'augment d-el 
gas carbònic contingut en 'l'atmòsfera que ·envolta les plantes. Els 
resultats Jlan ·estat sorp-renents. Si la terra 1era ben proveïda d·els :al
tres elements fertilitzants necessaris, la collita s'ha doblat q triplicat. 

L 'àcid carbònic però resulta un adob actualment car principalment 
per les dirfi-cultats de distribució. · No obstant és possibl-e que a ies 
regions meta.llúrgiques sobretot on és produït en quantitats enor:rnes, 
pugui éss·er aprofitat amb relativa ·facilitat per usos agrícoJes. 

La temperatura a Ja qual gelen ets fruits 

l.Ja coneixoença de •lJa temperatura a 'la qual els c:tiferents froits, 
llegums o f:l<J rs gelen, presem.ta Uill Teal interès -em el cultiu i S<Jbretot 
pel transport -d'aquests productes durant ·l'hi\re.rn. Per .ajxò creiem 
útil de fer conèixer la temperatura a la qual gelen un cert número 
de ~fruits i Uegums, segons les determinacions fetes pel Bureau orf 
Plant Industry, dels Estats Units. ' ' 

Pomes, (promi.g) 1.95 gT8;US SO!ta zero; bamanes verdes, pell, 1.2 j 
p-olip'a,1 ; ;banan-es madures, pe:ll, 1.4 i polpa, 3.3; ciceres, 2.3; raïm, 
2.13·; tarongllls, 2.21 ; préssecs, 1.5; p·eres justament madure~, 1.95; peres 
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malt madures, 2.32; palo~anto , (Diospyros kaki) 2. 04 ; •prunes, 1.93 ; 
maduixes, 1.15. 

Mongetes, 1.26; col, 0.46 ; coliflor, 1.07; Alber.g]nies, 0.88 ; lletuga, 
0.44; pèssols verd·s, 1.09; patart;es, 1.71. 

L'alcoho·l' industrial 

U!n altra disil:lusió. Les promeses ·dels últims temps ens havien fet 
confiar ·en la promulga-ció d'una reial .o.rdre explí-cita i categòrica LJUe 
imposés el compliment estricte de la llei que prohibeix l'ú~ de l' alr:ohol 
industrial en la fabri cació de begudes alc.o!hòliques. 

La r.eial ordre •ha vin.gu.t, .però es tan sibillina que pot ésser vari a.da
ment interpretada. P els uns encara que no pr.ou elara, és la reial ordre 
esperada que dóna la. raó als vinyaters i corona bellament llurs (·:un
pany.es. Pels altres, ·pels alcoholers, és la consagració de l'actual es
tab de coses que tallera per ~bre .de la llei escrita, l'ús de l'alcohol 
industrial. Qui té l'aó? 

1algrat la nostra simpatia pels vinyaters i el desig que a conseguejxi•n 
una justa victòria, .hem de confessar que entre la f'()scor de la rèial 
ordre hi veiem el triomf dels a lcoholers. 

Els vinyaters hauran de co.ntinuar llurs campanyes. 

INFORMACIONS COMERCIALS· 

Olis 

Costa un bon xic, des d 'Andalusia estant, d'arribar a escriure una in
formació que ·s'adapti al mercat de Catalunya. Som tan diferents en tot 
que fins en ço que es refereix al comerç de l'oli hi ban fondes diversitats. 
No vol dir això que valguem ara marcar o establir cap mena de superio
ritat en un o altre sentit; ens limitem solament, rper justificar la dificul
tat d 'aquesta crònica a recordar la diversitat sense deturar-nos a esbri· 
nar les profundes causes a les quals $s deguda. 

Quines ang\lnies aquest mes passat : si . tancaran l'exportació, si no 
la tancaran, si l'ban tançada ja ... Tot .això . però, mo ha influït res en 
l'oli el qual ba anat pujant i sembla · que així continua. Fins a quant? 
Ningú . bo sap, i no hi ha m es remei que deixar-ho estar tal com està 

- en espera que el temps ens ho aclareixi i. ens digui com anirà el mercat. 
El govern, va obrir una informació per .aJf-avorir l'exportació segons 

diu ell; hi concorregveren moltes exposicions, en totes les quals es de
mana que no es tanqui l 'exportació. Ja veurem que es resol. 

A nosaltres, em sembla que no seria ·cap perjudici que la tanquessin 
perquè no tenim oli, però no hem de 'Pensar així. L 'exportació ha de 
fomentar -se cada vegada més i si s 'aca_ba l'oli d 'oliva hem de fer entrar 
pel consum oli de llavors, que no és pas dolm1t i és més barat. Per això 
penso que si l'Estat regularitzés el seu us com ho està a Itàlia, faria· un 
gran bé, so~re tot en anys d'escassesa, en els quals p6dríem vendre el 
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nostr-e oli vint o trenta ·cènttms més car que el que. ens meniariem i la 
diferència constituiria un benefici que es quedaritl. dins del pais. 
~ Com hem d~t. l'oli va pujant; ço que ha sorprès a tothom. Al mes 

d 'agost, ningú creia que l'oli poguès pujar; al setembre es començaren 
a fer els primers contractes a preus barats (a Andalu sia) pagant 160 pes-• 
setes els cent quilos, i els comerciants encara vol-ien comprar més barat 
i començaren a vendre a l'estranger a 'Preus baratíssims; a l'octubre co
mençà a escass-ejar l'oli i\va pujamt, el comeTciant pensa que aixó · rai 
per tal com el mes següent s'üiicia la collita a la província de Sevilla, on 
es podrà trobar tot el que es vulgui. Però ve el novembre i la collita 

4. de Sevilla es presenta retraçada d 'uns trenta dies i fins al final d'aquell 
mes o p.rimerl> de desembre no comen.ce;n :a donar olis; tots .els compra
dors s'aboquen a .comp-rar i tenim que els oli.B es v.arL posant més ca.rs, 
a 190 i 195, i el comerciant encara creU; en la JJaixa esperant que entrin 
en producció- a Jaen i Córdoba. P·erò aqu1estes pTovincie¡:; també vénen 
retraçades i posen resistència a la venda. I així anem passant, apu
jant-se l'oli se!l'lse que ningú ho cregui ni tant sols el productor qu e ven 
perquè veu que el preu es prou remunerada~ I encara no seria d'estra
nyar qu e anessin pujant, perquè n 'obstant fer-se molt oli no se'n troba a 
la venda. 

L 'animació del mercat ha estat sempre amb marcada tendència a 
l'alça, però un alça que l'ban fet els compradors perquè volen oli sigui 
al preu que sigui i com no es té paciència es va cap a l'alça. El compra
.¡ior i el venedor són molt impressionables, í això fa que en el nostre ne
goci J.es variacions siguin .tant ràpi.d•es. El .cpmQrador quan l'oli ·pu j-a vol 
compra~, i eL venedor quan baixa vol vendre, i és ¡:ier això que sempre 
és precipiten més els acontelxements. 

La baixa, no pot pas vindre si no ve una tancada- o una restricció 
d'exportació; cal pensar que el productor andaluç que necessitava quar- ' 
tos ha venut fa dies i ara· sals queda el que no necessita els diners i que 
pot resistir ;fins a l setembre i ~a l<eshQT·es qui sap lo que passarà. 

L'oli de sulfur també segueix pel mateix ~mí, anant per amunt; -són 
molt recercats els de baixa acidesa; n'obstant això, l'exportació d'aquest 
oli està completament paralitzada, fent-se, aquí a Andalusia, només que 
compres per Catalunya. · 

Barcelona ha tingut aquests dies, :moments de tot; a vegades ha 
semblat que nq volia comprar car, però a l'endemà ha tingut que pagar 
a l .preu que li han demanat. . 

Els Casps s'han cotitzat a 61 i 62 duros. 
Els corrents andalusos a 48 i 49 duros. 
Els fins a 54 i 56 durQ8. . 
Els olis dè sulfur de baixa acidesa a 150 y 158 els cent quilos, i els d'al

ta a 135 •y 140. 
' . . 

LISIN! ANDREU 

AGROLYSINE • ZOOLYSINE • LYSINE 
Laboratori: IZAGUIRRE Germans i C. a - Diputació, 251- Barcelona 
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Cereals 

.Continuen al merc~t de Llotja les abstencions de comprar: és a 
dir, els blataires castellan , singularment - els .de la part de Zamora, 
continuen no oferint llurs .blats. Els d'altres contrades fan òferta segons 
les necessitats que tooe.n, i en viTtut d'això, ·els .oompradoTs que tr.nen 
precisió de fer adquisicions, compren aquelles classes que més bara
tes troben. 
· Amb 1a qual .-cosa ·es podria' esdevindre que si persisteix la venda 

de qualques classes de candeals de Castella i 'l.anxa, així com va essent 
constant l'afluència de blats blancs d':Extremadura, -els sortís el tret 
per Ja culata als especuladors .de Zamora. ne totes maneres a Bar
celoJUa punt de compr.es de blats de bona ·part de Catalunya, per no 
dis de tota ella, hi entra molt blat i se'n necessita molt i molt. I demés, 
estem .en- una època de l'any en que els blats ~an moviment alcjsta que 
sol durar sempre ·fins a la oollita. . 

La institució del Crèdit agrari que ara s'està -escatint, si a.Triba a 
fi de bé i automàti-cament, sense destorbs arri-ba fiñs a les ma•ns dé le.s 
associacions pageses, ·portarà un ca;nvi radi·cal en el mercat blataire, 
puix .els blats per aqu-ests temps estan en mans dels especuladors, per
què ·els pa;gesos no han tingut aguant i han hagut d'a~nar a rau;e a 
mans dels negociants. .Si el crèdit agríoola prospeTa, els pagesos es 
triaran el moment de vendre i no com ara que han d.e vendre quan 
tenen necoosita;t vagi corn vagi .el preu. 

Els blats de moro clispo-nibl·es estan de pujada. El' prooedent del 
Danubi es paga a 36 pessetes .els 100 quilos sob~e carro al molll d·e Bar
culana. El de J.a Plata es paga 0'50 .pessetes més per 100 quilos. 
. - Els ordis ·estan un xi·c més moguts de preu. Fins ara s'havien pn gat 
no. més qUJe a 29 pessetes els llOO quilos se11se sac sobre esta·ció a origen. 
I parlem mo més que dels de la Segarra puix que d'Urgell en tot én
guany, no s'han cotitzat p~r .no poder so•stenir la -competènci/a .amb els 
qua arriben per mar d'Alacant. 

Les ope1'acions de blats q11e en la darrera ·Setmana s'han efectuat 
ho són de les cla-sses i .als rpreus segü~nts : 

Peñarroya (blanc) i Arr:oyo, 39; Càceres, 39'50; Peñarroya (·crucher), 
Campanario i Castuera (b-la;n.c), 39'50 i,' Lle•rena (cru&:er): 39'75; Mèrida 
('crucher), 40; Amusoe, Huete i Manzanares (xeixa), 41; Yanguas,, 41':.>5; 

. València de Hotll Jwap, Herrera de P}suerga,, Alar, .Sigüenza, Albacete ' 
(xeixa), Villodrigo, Torquemada, Santas MartM i Palència, 41'50, Vi
llada, 41'50-42; 'Villalon (tar:Ha de Villà(la), Araufila, Ciudad Rea:l i Se
gò'V'ia, 42; Ortigosa, 42'50; A vila, 43; tSàdaba, 44'25; tot a pe,ssetes els 
100 quilos sobr& vagó origen. 

LLuís MARSAL. 

_ Per la vostra riquesa, no deixeu morir el bestiar sense defnanar ,que 
el LabQratori de Patalogia Animal us l'estudïi de tranc. Carre-r d'Urgell, 
187 - parcelona. ' · 

, 
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-EL preu de la remolatxq, suc1·era, la Societ3Jt Sucrera del Segre l'ha 
fixat a 70 pessetes tona per a la vinenta campanya. 

-Els rabassa.i·res. S'ha celebrat a Sant Sadurní de Noya, baix la pre
sidència d'una representació de la D,elegació Règia del Ministeri del Tre
ball, una assemblea preliminar per a -constituir uu Comitè paritari d_e 
rabassaires i propietaris d'aquell terme municipal. 

-La faUa de vagons. En caure les pluges persistents de tardor va; 
activar-se la !iembra de cereals, i es notà l'extremada manca de vagons 
d·e ferrocarrii, la qual ·cosa ha portat com .a cons-eqüència quet mo.Jts dels 
Sindicats s'han quedat sense poder rebre els ado·bs químics que tenien 
adquirits. ' ' 

Més que res, vol dir qUJe no val a badar, puix és un remei comprar
los ben aviat. 

- .A.ctiv,itat a_gTLcola. La Federació Agrícola d_el ·Pla d•e Bages pro
j~cta instaurar u na secc"ó d'e moldneria. 

-Und, cooperativa llete11m es ·tracta de fer al pable de. Puigcerdà do
tant-la de tots els avenços moderns, p~r a poder així manipular b'en bé 
les nets amb tota .puLcritud. . .P~r a -esta·r ass.essorats c<mrvenientment 
han decidit sollidi3Jr l'auxili tèc.mic d-e la Mancomunitat. 

-Una nova farinerra coope1'al!iva. El Sindi•c3Jt AigTí-cola Catòlic de 
Piera ha .ceJ.ebraú -pomposament 1a inaugUir.3JCió de l'edifici i instalació 
d'una farinera cooperativa que ar.a lha estaJblert. 

Foren diversos -els orad.o,rs qUI~ -prengu eren part en um acte de pro
paganda, :atl qq_al asistiren representants• dels -~indicats Agri•coles veïns. 

-Al Sindic(J¡t Agrícola de Vïlajt¿iga li ha .sigut atorgat un préstec de 
30,000 duros per la Caixa de Pensions a l'interès del 5 per cent anual, per 
amortitzar en d-eu anys a raó de 19.400 pessetes anuruls. 

- Un nou celler cooperat'i'IJ,. Els elements vinyaters del Sindicat Ca
tòlic Agrícola de Hostalets i PiP.rola. tenen decidit bastir un celler coo
peratiu, a qual efecte estan fent els treballs preparatius. 

-Moreres i cucs de seda. Segons càlcul que hem llegi-t, durant 50 
dies, qualsevol família pagesa es pot. guanyar 750 pessetes netes sense 

1 moure's de casa ni arriscar gran cosa. 
Comprant dúes unses de llavor de cucs de seda que valen 30 pessetes i 

comptant-hi 20 pessetes més per diverses despeses menudes, en total 50 
' 'Pessetes, s'obtenen 100 quilos de capoll que es venen a 8 pessetes i valen 

per tant 800 pessetes, de les quals se n'han de restar les 50 de despeses 
qu~ oca~ionem, 'quedant en 750 pessetes. 

-La Ca:mbm Agrícola de l'Emz1o1·dà ha demanat al Direct01i la fa
cultat de poder pendre mostres de vins i de poder exigir als venedors que 
acreditin la procedència dels alcohols que empleen, castigant-se les in
fraccions que realitzin. 
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-La p1·oducció vinícola de ·Po'rtugal la passada collita, va ser de 
5.519,250 hectòlitres contra 5.956,000 que se'n colliren l'any anterior, atri
buint-se la disminució a la secada que durant l'istiu va seguiT a la ma
joria de països d 'Eur01pa. 

-A base cne Les estadístiques del deseni de 1903-1913, M. Sachs ha ·fet 
un est u ci¡. del sucre que pot produir una . hectarea de remolatxa : Alema
nya, 4,613 tones; Bèlgica, 4,149: Dinamarca, 4,134..; Holanda, 4,065; Aus
tria Husgria, 3, 783; França 3,473; Itàlia, 3,426 i Rússia, 2,262. 

D'Espanya no en parla. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOM UNITAT DE CATALUNYA 

Havent-se fet ~vi!llent a l'Institut Pasteur de París que darrerament 
el còlera de l'aviram havia augmentat de virior i !'·estrall causat a . les 
cries d'aviram, feia q].lasi .nuls els ,erfeétes de les vacunes fins1 suara ut~
litzades, dit Institut ha preparat u!lla nova vacuna d'una eno:rm11 po
tèn-cia, els a.ssajoo i estudis de· valoració de la qual ha encarregat de 
fer al' Laboratori ·d'e ·Patologia Animal de la MancomUJllitat de Cata
lunya, puix que aquest ée el únic organisme capdavanter ~n la lluita. 
contra les malures dels animals de corral. 

'L'eSifllentat Labonatori ·continua realitzant !Bls anàlisis i les proves 
al damunt de ·les còrpores de caps d'aviram que vulgui!ll. els industrials 
ramaders i pagesos remesar-J.i a són estatge, C. d'Urgoell, 187, Barcelona. 

El Laborato.ri de 1P.atologia animal de la Mancomunitat de Cata
lunya, avisa a les •Comarques que crien el bestiar ·de llana ·i cabriu, 
que molt prompte començarà una sèrie de lliçons· pràctiques per a 
iniciar als r~maders en ba _vacunació d.els seus ramats d'ov.elles i ca
bres amb la 111ova vacuna preparada per Mr. Bridré, d'absoluta eficàcia 
per a .prevenir 'l'agalax:La· encomanadissa que de vegades, sobre tot en 
el primer període, va acompanyada en ·el bestiar cabriu, de les febres 
de Barcelona. / 

S'ha solliiCitat pel •Sr . .Lluís Ticó de Balaguer, ·ra instalació d'un "Camp 
de dem_ostració per a assajar en aquelles terres de secà les farratgeres que 
més resisteixin la secada. 

Igu alment l' alcalde d"Esterri d'Arreo n'ha sollicitat un per a experi
mentar en aquella comarca alglines plantes de prat no cone~udes alli. 

B i b I i o g r a. f i a 
CINc LLIÇONS n'ENOLOGIA, per Jaum.e Raventós. 1923. Un fulletó de 50 

planes. Barcelona. S.e•rveis Tècm.ic.s d'Agricultura, p: es. 0'75. 

Es liDa no.va i moit interessant i útil pubiicació divulgadora dels 
Serveis Tècnics d'Agricultuna en la qual els vinitultors trobaran ex
plicades clarament totes les regles eBSencials pell l'elaboració d·els vins. 
Si aquest ·llibret .fos ·llegit i pensat ,pels !llOstres pagesos i si +fossin se
guits els consells que en ell es· d~men s'acabarien segu·rament ax:¡uells 
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vins defectuosos i deficients que són ben mirat una vergony¡a, q·ue 
tant contribuejxen ·a agra var la crisi vinícola. 

VADEMÈCUM DEL VETERINARIO Y EL GANADERO, per Mateo Arciniega. Un 
vo'lum de 470 pàgs. Madr1d,_ 1923. Lluís 15antos,, ·e¡ditor. 8 .pessetes. 

Aquesta obra 'és una bona .guia i una bona ajuda pels veterinaris i 

pel.s T-aroaders. En ella e.s tracta de les malalties i .aocideRts del bec;tiar 

•¡ de llur tractament, de les vacunes i vacunacions, de la sueroteràpia, 
de les malalties contagioses, etc., fimt en conjunt un ·llilbre de lfàcil con

sulta en el quoal hom po.t; trobar totes •l·es dade~ ·necessàri-es en la pràc- · 

tica -ram•ad•e•ra. 

ELs OCELLS AMICs, per Josep M. de Sega1Ta. Publicació de la Comissió 

d'E-duca:ció generat de la Mancomunitat de Catalunya 1923. Un vo

. 'lum de 81 pàgines, 1:50 pessetes. 

En J. M. de Seg.ar.ra, ha escrit un lli:hr·e senzill p1e d'amor p e1s or.elli3 

amb el propòsit d'ensenya-r a tothom, i .pri-ncipalment a les criatur-es, 

d•e .respectar-tos i .estimar-los. Cal reconèixer que e·l nostr.e poeta ha 

asso-lit el seu p.r-opòsit. Fins aquells que no sentim pe1s' ocells• .ca.p sim

patia ni .de -vius n i de· r.ostits i qu.e. ne.g.uem categòricament ·llur utili

tat agrícola, 'lln cóp llegi-des -les ¡pàgines càlide.s que iha escrit el poeta, 

ens -sentim tempta:ts de posar 9-l balcó uns quants granets de llavor . 

de c.ànem i unes quantes engrunes, per reconci1iar-nos amb els ocells. 

i 

L'OLIVERA, pe.r Aug~,t Matons. Un vol]lm de 124 planes amb nombro-

sos gravats. Barcel'ona, 1923. 6 pe.ssetes. 

Es un nou. text d'ensenyament posta'! pub-licat per l'Escola superio·r 

d'Agri-cultura. No per què es tracti d'una obra ·escrita pel nostre 

Director !hem -de -deixar de •remarcar l.a seva importància. . 
CoTIJdensadamem.t però amb :La majo-r daretat són exposades en 

aquesta obra loes . regles f.o.namenbals pel bon conr.eu de l'olive1.1a. 
Tractant-se d'un llibre escrit pensant en les ·caracterísjj¡qu-es i en~ 

l es necassita:ts de Catalunya, nosaltres crei·em que cap oliviculto-r ca

talà pot prescindi·r d'·ell. 
E:n be~nefi·ci de 'la nostra o'livtcultura formulem el ,desig que Lots 

arribi-n .a tenir-lo. 

L 'ADOB DE L'AMETLLER, pe-r Joan Salam.. Un fulletó de 10 planes. Bar-

celona, 1923. · 0'15 pessetes. 

, Es u n :nou fulletó divulgador del Servei d',Arbres Fruiters, en el 

qual I'auto'r ensen}"a la manera d'adobar l'ametller després d'ha·ver 

afirmat una cosa veritablement certa: que en general els nostres amet

llers pateix·en gana. 

La Hortícola Reusense 
Vidua de P. Marsal Tel~fon 63 

Rrbres - Plantes 
Exportació 
RE U 5 

/ 
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En aquest llitbret els pagesos trobaram les fórmules més indicades 
per l'adob econòmic de l 'arbre. 

DEcLARACió DE cosECHA Y G IAS DE CIRCULACióN DEL VINO, inf<Q:rnne del Sin~ 
d:icat agTicola Alella vinicola. Un fulletó de 34 planes·. Barcelo
na, 1923. 

Interessant fulletó que coa1té l 'informé elevat pel Sindi•cat Alella Vi
nícola a la Bire.c.ció General d'Agricultura, en el qual és exposat el 
punt de vista del Sindicat sobre el problema que- tant apassiona als vi
nyaters. - R. S. 

:..-.-..-......~~.-.-....,...-------~~---~----~~ ...... ~--
' 

CONSULTORI . En aquesta secció es respondrà gra
tuïtament i, per torn r igurós, -a totes 
les consultes que facin e I s llegidors' 

C. O. IGUALADA. - Si els seus blats han sofer-t per uma inundació o 
per un ex,cés d 'humitat, el millor que ·pot fer és, tot just el temps li ho 
permeti, de adobaT-l.o,s amb 150 quilos de .nitrat de sosa per hec-tàrea. 
Aquest nitrat servirà per revifar-lo. 

V. A. SANT JusT. - Per lliberar les gallines dels polls que tant les 
mo1esten, pulve:ritzi"les amb-- pols ·de piretre procurant que penetri bé 
per sota les plomes. Demés desinfectí el galliner amb una solució- qua·l
sevol (lisol, lisoform, etc.) repetint-la un cop cada mes. Aquesta desin
fecció Íi servirà tanlbé per evitar l 'aparic{ó d'altres malalties. 

La faTina d-e carn és bóna qua:q proc.edleix d'a:fümals sans, cos1a que 
no sempre sol paS6ar. La farina 'de peix ·ens sembla més r ecomanable 
perqu è ultra ésser . més difícil aqu est inconvenient, resulta millor per 
les postes. 

V. H. LLEYDA. - L'estat de la seva v·inya pot' ésser degu.:t a ''excés 
de producció de ¡'amy passat. El milloT ·en aquest cas és d-e fer una 
.poda curta que impideixi un nou excés, que' seria fatal pell la plantació, 
completada amb una forta adobada amb la fórmula indkada en l'úl-
tim número d~ l';any passat. \ · 

Si a la . primavera ·els brots es mos,tren dèbils dongni un s 150 quilos 
de nitrat per. h ectàrea. 

C. C. F . LLEYDA·. - Com pot i 7eure el'! el·S últ;ims números e.ns en hem 
ocupat i pr:ocurar·ehl conünuar ocupant-nos. · E sperBIIU, demés, qu2 al
guns llegidors es decid~ixin a coñ1unícar-nos els resultats d~ llurs ob
servacions ! experiència. 

R. S., 

El ...t b .. • de la çasa. Quinlana & Tòrres - Tarragona - enriquei
S aao . s quzmzcs . Xetl l 'Agricultor. A ixf ho certifiquen tots els que els 

han empleat. - Ous desinfectants-per a gallines i coloms 
Q!.llNTÀNA & TOI1RBS: Carrer de Barcelona, 4. - TARRAGONA 

. ' 
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CALENDARI 

de sembres plantacions de les Hortalisses i Farratges més 

ge n eralit zats o ,cultivats a Catalunya 

GENER I FEHRER 

HORTALISSES 

Es embt1e.n en tendes o en llo c& molt calents per transplaiJtar a 
~ ' aire lliure així que abonanç;¡. el temps: -

Albergínies.-Pebrots primerencs LloTet.-Pebrots de banya, grosoos .. 
-Tomàtecs primerencs de Vilaseca.-Tomàtecs d·e pometa.-Tomàtecs 
d pera,- de poma, d ·albercoc petit (à es de febrer): 

_t\mb les mateixes .precaucions, alguns ho.rtol13n.s. sembren : Apits, 
rarbas or1eres., Cogombres, Melons, Xíndries, Alfàbreges i tubèrculs de 
"\d.oniato. 

Es sembren al descobert o a l'aire lliure: 
Bledes grogue - o blañque.s.-Col de cabdell o de soldat, de Pasqua 

" Papelina, genovesa.-Enciam escaroler d'estiu, llarg, blanc o romà.
Ebcarola de cabeU d'àngel.-Faves.-F•asols primerencs (des de febrer .) 
-Julivert-Pastanaga de taula.-Pèsols nanot> de set setmanes, alts,' 
tirabecs o capntxins.-Porros.""-Ravanets mitjans, r.odons.-Remolatxa de 
• aula.-Serfull.-Xirivies. 

Es planten: 
Alls.-Carxoferes (des de febrer).-Espàrrecs grot>sos.-Milduixeres 

; jes de febrer).-Patates primerenques. 

FARRATGES· 

Es sembr en des de febrer .o, així que el temps abonança: 
C0o! geganta (per a fulles).-Lla1Jties espoose.>·.-Niàmares rn tubèrculs 

; durant els dos mesos.-Trèbol gros o Trèfula-.-Trepadella (milln" en Ja 
iardor). 

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

.................................................................................................... 
~:· Demanint-se 

detalls i "· ASSECADORS 
pe I' a productes agrícoles pressupostos 

Maquinària Subministres industria l s 

Mallorc a, 280 

LI ú rI a, 1 O O 

BARCELONA 

C. ]\. Gullino, lng. 
Agència Tècnica General . 

T elèfon 1066 O 

T e le g r a me s : 

" Gull l noat g" .................................................................................................... 
¡:¡n dirigi r-vos a les cases anunciadores, citeu AGRJCUL TURA 
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SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 

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

••• ••• 
PREMSES ·CONTINUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ: TREPITJADORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal··lacions modernes per a Cellers Co·operatius 

Productes Enològics : Aparells d'anàlisis de vins 

Ado.bs químics : Sofres i Sulfats 

•IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIJIIIIIIllllli llllllllllllllllllllll.: 

Compañía Anónima Elevador Hultic:ei'Jular 

de Prod u et os c:arnasse 
· ouímicos 

la bomba que 

Sulfat de lerro de menys èasfa 

c:tasst!s espec:iats l.'únic:a que s'lnstal'la 
sense baixar al pou 

per a l'astritulfura Pot funcionar a mà 

T .- Ac:lds Sulfúric:, muriàtic l 
nttric, purs I comercials 
Alums, Bisulfats de sosa 
SUlfat d'Alúmina, de sosa constructor: de zenc. Plini de plom, litar-

I 
A. Piñol tUrl, Sulfur de ferro, etc. -

HONt:ADA, Z3 les Franqueses 
Barcelona Provtnclll de Bllrcelonll 

":.JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJI 

En · dirigir-vos a lll$ cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

I 
I 
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Camp~_ Elisis de Lleyda 
• Gran Centre de Produccions Agrícoles 

.S'enviaran 
graib els çatil
legsdelesdife
renis seccions 
que "es dedica 
aquesta casa 
a tots els que 
ho sol·licitln. 

Fundat per D •. Francesc Vid•l i Codina en 1B64 

Dirigit per D. Silvi Vi
dal Pérez, j>rovefdor 

. dt:l' Associació d' Agri· 
cuitors d' .Espanya.' 

/// 

l!specialiiats que recomanen a 
aquesfa antig.;. i acreditada CIUat 

Arbres fruiters 
en grans quantitats, de les es
p~cies i varietats més superiors 
que en iot-.Europa es cultiven. 

Ceps Americans 
.Empelts, barbats, e.iaques, in
jectables i plantacions / Cereals 
de granwoducció, llavors alfals, 
ir~bol, remolatxes, r¡4ps, etc., etc. 

SULFATADORA 

BACC.HUS 
ENSOFRADORES de motxila 
MANEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PRElJ I CATALEG 

CONS_TRUCTOR c. CIVIL 
Alfonso Xli, 66 ·Telèfon 2217 G· BARCELONA 

/ / Direcció' 
tt:legr.Aficat 

~Vidal-Camps 

Tel~fon n. 0 %" 

JOSEP SANTANA SOLER 
Gran VIa. Laietana. t 7 .. . . B~RCELONJl Jlpartat 220 
lllllllllllllllllllllllllflllllllllllliiiiii111111111111111JIIIIUJJIIIIIIIIIIIIIIIJII111Jifllllfllllllllllllflllllllllfllllllllll1lflllll 

Primeres matèries per adobs :: Arseniat dc sosa i C:ianuro sòdic 

Venedor exclusiu delleSlltim LYSOL. dc la 
casa Sch1lllie & Hayr Jl. 6.. dc Bamburll 

' En diriglr-vos a les cases anunciadoree, citeu AGRICULTURA 



Anhídrid suuurós líQuid Puríssim 
S. I. C. M. 

Econòmic 

Per a sulfitar mostos , conservar \'Ïns, 
desinfectar recipients, és iusubstituïble 

Senzill - Pur 

~~~~~~1 Sals de Potassa 
de lllsàt:ia 

Les més riques 

Exemptes d~impureses 

ffi"'"~~~:=:::·-::.:::-:.:::-~~~~====~ Les millor presentades I-"'-::=--;:;:;::~-:;-~~~~====~ 
Les més barates 

/ 

Sens o ior-Sens sabor ~~~~-------· Enèrgic - Econòmic 

Clarificador per a. Vins 

de Boeuf 11 

Ol " I Jl J Ot I; I t I ,, 

' " ( 1 • O I ~ I¡ I J • ' I ' I I/ 

AGeNCIA. DE BARCELONA 

Gran Via Laiet-ana, 4 - Apartat 87Z 

Publiquem i subministrem, gratuïtament un Butlletf Agrícola quinzenal d'os
cil·lacló de preus i notes útils sobre Adobs i Producles per a I" Agricultura 

EDITORIAL CATALANA, S. A . - Ferlandina, 7,9 i Il.-Barcelona 


