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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 

I 

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

•••• 
I 

VICENS VILA CLOSA 
(S U.C CES S OR DE KEG ELS I VILA) 

Passeig de Gràcia, SS 
Dlrecd6 telegrAflca o KEGEYILA. 

Telèfon 1)}8 G, 

BARCELONA 

En dlrlslr-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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RHJOlfS, HUlfS, JOJXOS 
maons (plens i buits), ca-i
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, Fòrns 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 n. 0 65 -
_ Nou Sant Francisco, 28 Telèfon ssa :: 

ffl 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

o o 
SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora. de 

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

••• ••• 
PREMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ : TREPIT.JADORES : BOMBES 

MANGUERES I AI~ETES PER A TINES 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics Aparells d' anàlisis de vins 

Adobs químics : Sofres i Sulfats 

En dtrigir·vos a les ca&es anunciadores, citeu AGRJCUL TURA 



SULFATADORA -- --

BA'CCHUS a 70 ~~~ 

ENSOFRADORES de motxila· 
MANEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATALEG 

CONSTRUCTOR c .. CIVIL 
Alfonso Xli , 66 o Telèfon 2217 G o BARCELONA 

Descompte a Càmares i Sindicats Agrícoles 

JOSEP SANTANA SOLER. 
Gran Via Laietana, 11 .. .. BARt:ELONA Apartat 226 
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Primeres matèries per Adobs :: Arseniat de sosa i Cianuro sòdic 

Venedor exclusiu dellestitim LYSOL, de la 
casa ScbWKe & NaYr A. 6., de Bamburü 

I 

···········~············································~······································· .. ·· 

Campió oficial durant 
17 anys consecutius 

POLVORITZllDOR "LE RllTIONNEl" 
Per aire comprimit: Alta pressió continua : La compressió 
de l'aire sols es ver_itlca una vegada al dia: El més eficaç per 
al tractament dels arbres :: Adquirit pels Serveis Tècnics 
d' Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya :Blanqueja 
I pinta 100 metres quadrats en lO minuts : Adopta! per més 

de 200 pintors de Barcelona 

REPRESENTANTS: 
La Xerinsta 
"Avicola" 
~e:nt: d~a~:~= Heninè, Turpini i (.0 

llar, aus i Jardins ton seu de tenJ, 230 • BJlRtELONA ................................................................ •, 

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

Balmes, 7 .Barcelona 
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Molins i lriturodors "JORHHS" fSJHHU~fni D' HORJitUl JUBH 
Per a Moresc, Ga
rrofes, Faves, Sè
gol i tota claS'se 
de cereals. Els de 
major rendimént i 
de més durada. 
Proves gratis. 
Més de cent cartes 

- de referència. 

I floftlculJURH GRAN ASSORTIT 
EM ARBRE!- FRUI
TERS I DE PASSEIG, 
jARDINS, PLANTES 
PER A SALONS 

.-, GRAN COL'LEC-

,~~ de Fraüc:esr. Paliii 
PllliÍC TORRA.I p a S S e Í g 'd e CIÓ DE ROSERARS, 

CLAVELLINES 
'>Mai a / R ~U S 1 A R B U S TO s 

. .J 

FUNDACLÓ BERNAT METGE 
I / 

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 amb entusiasme 

,Subscrigui's a: 
Edltorllll CiúlllllUil, 5. ll. 
ESCUDELLERS, 10 BIS 
Tel. 184 A :. BARCELONA 
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Publicació mensual, 
redactada per l' Esco
la d'Administració de 
la MANCOMUNI
TAT DE .CATA- Editorial C:atalana, s. A. 

: L u Nv A- ¡ Escudellers, 1 o bis : Barcelono 
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Economia 
i finances 

I 

Preu subscripció anyal: 
Barcelona, pessetes 10; 
Fora, pte s. 11; Número 
solt: pessetes 0'50 

Surt els 
dies 10 i 25 de 
cada mes 

Demaneu exemplars de mostra a 

Editorial t:ataiDDD, s. A. 
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' EL MILLOR 
DESIN
FECTANT 

Es ven aconduït 
en llaunes ' de :1, 

4 1
/ 4 i :10 quilos 

Representant 
qeneral per 
a Espanyao 

Robert 
Teschendorü 
J. A.. Cla'Vé9 } 9 pral. 

Barcelona 

EN BRUT 

INOFENSIU I D'OLOR AGRADABLE 
, NO TACA 

Ptr a dtñnfccció dc locab, mobiliarü, c~tablc~, 
galliner~ i ver l'agricultura. Contra parà~if~, per 
a rentar lc~ robe~ dc malalt~ infcccio~o~, c:<pc
cialmcnt fubcrculo~o:J . Per a u~o~ vctcrinarü i 

per a eliminar malc:J olors 

'•LYSOFORM" Dr. Han~ Roscmann, ~crlin 

Producte elaborat pel farmacèutic don c . Sarrlu, en son Labo

ratori de Barcelona, per ceasló «lysoform• 

Dr. Hans Rosema nn, Berlin 

INSTRUCCIONS PER A L'ÚS 
2 o 3 parts de cLysoform• en brut11er 100 parts d'ai~ua oalenla 

1. Desinfecció del quarto del malalt i altres Joca(s, 
netejant-se el sòl1 fregant les parets amb un drap 
humit. 

2. Desinfecció de la roba. La roba es renta després 
d'haver-la posat a remullar per esp;¡i 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 sanatoris 
de tuberculosos i que es recomana per a tota llar 
domestica. •Lysoform> neteja per si mateix i es
talvia sabó al propi tem¡Js que contribueix a fa 
conservació de la roba. 

3. Per a recipients, retretes, bidets, escupidores. Ne
teja de tubs de desguàs i escorredores, dels arma
ris , frigorífics 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 loció elimina la mala olor 
dels animals. I 

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. F.s recomanen 
friçcions amb una 'o lució d~ 20 per 100 i tot se
guit una l·•c16 arnh a ltra solució al 5 per lO~. 

NOTA IMPORTANTr Ptr a la higiene o dt:~in
fecció pcr~onal i per a u~os clfni~ {tractament 
dc fcridc~. ai:d com per a malalfic~ dc la pell, 
1deu emplear-~e el <.Cy~oforrn~ pur, que el dis-

fingcig l'etiqueta dc <La infírmera~ 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Estranger: Pessetes 11 

El problema del nitrogen 

li 

DER alt:ra part la qüestió de !'.adobada ~nitrog-enada no és prou ben 

resfrlta encara. Precisament aque.sts dies es debat en la prems.a 

agrària italiana la necessitat d'intensificar ~es .subministracions d'e 

nitrogen augmentant fortament l es quantitats que fillls ara s'ha~n usat 

per tal ,corn aquestes ben rarament arriben a proporcionar -el nitrogen 

que la colli-ta treu de la terra. Demés, una subministració fwta de 

nitroge~n 81ctua c0m 'a estimulant poderós que obliga la plan·ta a utilit

zar millor les reserves ferti-litzants .del terreny. Si aquestes noves teo

ries, que responen ja a certes realitats, o semblen al menys respondre-hi, 

són confirmades .per l'experiència, el .consum de nitrogen s'acreixerà 

i el proolema del seu submp'listre s'agravarà niés encara. 

Fins are el nitrogen necessari a l'agri-cultura venia principalment 

de Xile que elllvi.Çtva nitrat de sosa procedent de jaciments situats lTI 
una regió desèrtica i in1hospitalària, jaciments, els quals, tot i essent 

extensissims, un dia o l 'altre s'acabaran tant més· qu1an com hem dit, 

el consum lde productes nitrogenats augmenta cada any d'una manera 

sensible. 
La indústria també proporcionav,a .compootoo nitrogenats: el sulfat 

amònic, la cianamida de calci i el nitrat de calci de Norue~a, però 

aquests, malgrat ésser produïts en grallls quantitats no eren suficients 

per desterrar d'Europ~a el nitrat de sosa que ve de tan lluny i qúe és 

extret en penosíssimes wndtcions pels treballadors. L'inevitable, en

cara que llunyà, esgotament de jaciments xilens, havia preocupat al

gU'ns economi tes que veien segura l 'època de la fam de nitrogen; al-
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tres però, menys pessimistes, es refia-ven d'aquests tres últims pro

ductes industrials i principalment del nitrat de calç i de la cianamida, 

per compensar !'·exhauriment de les mines xilenes. 
\ 

Avui el problema pot considerar-se pràcticament re;solt. La pro-

ducció en gra'II de nitrogen sintèti<c en divel'Ses formes ha vinguL a 

supel'ar la qüestió eliminant :per sempre el perill de l 'escassetat o de 

la manca de nitrogen. El problema de la seva · producció, -u~solt 

primer .científicament, fou resolt també pràcticament durant la guerra 

donant un gran impuls a la indústria, i avui les fàbTique.s·, q:ue dur.a•nt. 

el -conflicte proporcionawm el nitrogen sintètic necessaTi per lla produc

ció de municions, el proporcionen a l'agricultura. 

En l'actualitat hi han moltes pate:pts de proce_diments nous ·per com

binar el nitrogen atmosfèric i moltes fàbriques en funció. 

Abans de · -la guerra Alemamya produïa jia una certa qpantitat de 

amoníac ·sintètic; la indú<!tria neixia i havia de lluitar amb les dificul

tats de tots els començaments i amb La competència del n itrat O.e sosa 

vell do.minaàor' indi·scutit· dels me:vcats. !Però sota la pressió de la guer

ra que l'isolava del món, augmentà en propor-cions gegantesques la 

seva producció. 

En 1918 la uBadische Anilin)) a Op.pau, produí cent m il tones d'a

moníac sintètic; un any més •taJ)d la capacitat total de producció de 

compostos nitrogenats (sulf-at amònic, cianamida i .amoníac-) era <de 

400 -mj). tones i en 1922 de 500 mil, de les quals, quatre quintes p.a.rts de 

productes sintètics. Actualment, pels conflictes de .la pau, la produc

ció a:lemanya ha disminuït UJO xic, però els .alemanys estan segurs d'ar

ribar en breu, no so.ls a anul:laT en ;absolut les importacions, si no a 

convertir-se e¡n. exportadors ge pro.d;uctes nitTogenats. Es ·co.mprèn 

l'estalvi qué .això representa pensant que en 1913 la ' importwció so! de 

nitr·at de Xile fou "de 120 mil -tones. 

El mateix que ha .passat a MemaJnya està passant., encara que en 

propoi'cions més petites, a •Escàindinàvi-a, a França, al , Ganadà,' als Es-
' tats Units, .a Anglater11a, etc. , de maJD•era que -la pro.ducció de nitrogen 

sintètic va esdevenint al món veritablement importa¡nt. Segons la uAme

rican Cyanamide Co.)), en 1913 es produïren al 'món 83,680 tones d-e nt

trogen combin at sintètic mentre 'que en 1916, en plena guerra, s'en 

produïrei':'l 271,170. 
Quima ·és la nostra sitUJa.ció ?' No és un exag·erat i injustificat pessi

mi_sme el dir que depenem absolutament d-e l'estr.anger. Si imaginem 

una guerra, que és possihl.e en l'actual estat del món, ma,lgrat la re

coneguda voluntat contrària, el seny i }a prudència dels nostres gover

,n·ants, .cal re-conèixer, sense -considerar altres -aspectes ta,mbé essencials, 
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que la nostra situació seria ben precària. Uns quants submarin.s· a 

l'Atlàntic podrien impedir d'unia manera compll€-ta el nostre proveïment 

de nitrogen i deix.ar-!!los ·a la disposició de l'enemic. 

Cal dir però que alguna cosa ha estat intentada fa pocs anys amb 

la -constitució d'una societat anomenada ·Ibèrica de l'Azoe que construí 

a prop de Lleyda grans edifkis p er la fabricació, si n·o recordem mal-a

ment, de nitrat de .calç sintètic; per ca~ses que ig.norem, però, la so·~í~tat 

plegà abans de .començar els treballs i avui els edificis són destinats a 

magatzems l(]e l'Energia elèctrka. 

El problema de la producció ode nitrogen sintètic d:epèn sols de la' 

possibilitat de ·disposar de sufident energia elèctri-ca, car la so.rgent de 

nitrogen, que és l'aire, és inexhaurible. Per a:ixò on sortosament l'ener

gia elèctrica no escasseja i on la seva producció po.t ésser encara 

augm.en~1ada; la qüestió d'e la fabrica.ció de productes nitrogenats sintè

tics pot ésser resolta amb relativa facilitat. 

El mercat q~e ·en les .actuals: -condidollls podria proveir una fàbrica 

seria prou gran per garantï.tzar un interès Temunerador als .capitJals 

esmerçats. El <Sol mercat català és ja bastant important. J.a hrem dit 

que ·el nostre consum és d'unes 2,300 tem-es de nitrogen, però comptant 

•amb J.'inevitable intensificació dels conreus, que la matei.x,a fàbrica. po~ 

dria anticipar amb una propaganda intelligent, hom pot pensar en un 

consum, r-elativament pròxim, d'unes 15 ' mil tones, que corresponen a 

l' esmerçament unitari de cent quilos de nitrat de sosa en Ia tercera part 

del nostre territori, i que, als preus .ac~lnals, r-epresenten un valor d''un::; 

seixanta mil·ions de pessetes. 

1\UGUST MATO . s. 

El conreu del piretre 

D' IR d 'u,n.a plant·a que «és robusta, amant dels terrenys magr-es, ca

lents, silico-calcaris, resistent als freds i acomodant-se als llargs 

períodes od·e sequella>l (Juillet i Daveau); afirmar d'ella que cecal respec-
' . tar la seva rusticitat i que desapareix traotant-:ha. amb gran cura en 

terres argil.o.ses-calcàries ben adobades i r-egularment regades, mentre 

prospera perfec:ament deixant-la abandonada, defensant-la solament de 

les males herbes)) (E. Heckel) ; comparar-la a «l!a farigola o timoll de 

.., 
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les garrigues» (J. Aymard) -cre1em que és el major elogi que pot tri

butar-se-li. 

A:L-xi és >d.oncs el pirètre (pelitre en castellà). 

Prosseguint la nostra tasca de .cerc-ar solucions per augmentar la 

productivitat d'aquelles terres deixades dte la mà de Déu, ens :trobem 

davant d'una planta de co~di·cions excepcionals. No és ·tracta pas pre

cisament d'una farratgera de secà, sinó d'una planta els productes de 

la qual són tde gmn -a:plica:ció ·en terapèutica vegetal i oo la higiene ani

mal, per les seves propietats insecticides. 

Qui, regirant revistes ·tractant de viticultura, no ha trobat algun ar

ticle tractant de la lluita contra els •CJlCS del raïm. •a ba.se de les so.1u

cion.s sabonoses-piretrades? 

Qui, al menys n.o. ha sentit parlar dels «polvoo de piretre o pelitre» 

e~n. la lluita contra ·c~·rts insectes paràsits de l 'home i dels animals? 

Els perfeccio'ntarrrents en els mètodes i~dustrial·s d'extracció han per

mès l'obtenció de productes de forta toxicitat insecticida, d'aplicació 

pràctica (car no periudiquen les plantes), i amb un rendiment consi

derable. 
El piretre és una pla;nota de J.a qual les flors són molt ·sembla:nt a 

les .gran.s marguerides dels nostTes jtardins i terres in•cultes per llur 

tamany, port i col.orit. P•ertany a les compo tes radiades gènere P):re

thrum del qual se'n conreuen vàries espècies: 

Pyrethr.um ·Cinerariil.efolium (Trev.) 

Pyrethrum ·carneum (Bi.eb.) 

P yrethrum roseum (Bieb.) 

P yrethrum Willemoti (Duch.) 

L'espècie més abundant és la primera, haJVen.t desaparescut la dar

rera, al menys amb aquest nom, el conreu de la qual havia estat in

troduït ·a França per Willemolt en •1855. 
La pols que ' es troba •al comeTç, procedeix d.e la pl]lverit:l)aJCió dels 

capítols flaral·s de la planta, per més cp1e avui dia tenen utilització 

les fulle!? i fins el:s peduncles .flora1s per a l'obtenci.ó d.els sabo.ns-pire

trats, encara que donant pr.oductes de m enor ·a:ctivitaJt i1Mectidda. 
~· 

De piretres ·comer cials n'exi•steixen diverses qualitats: 

I. Piutres de Dalmdcia i Montnegre, .gr.o.cs i groc.s verdosos obtin·

guts amb els ·capitals de P. cinerariaefolium. V:ariant la toxicitat, 

segons .l'estat d'obertura dels .capítols:; a cada un d'aquests estats 

(tancat, m.ig-o.bert) correspon un .producte come'l'cial lde valor di.5otint, 

carresponent el màxim a les p.oJ.s procedents de les flors encara .clo&es. 
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I 

Il. Piret1·es del Caucas i Pènia d'una coloració g.ris-moradenca, ob-

tinguts de les espècies P. roseum i P. carneum. 

Els piretres procedents del P. cinera1·iaefoLium són els més actius. 

:Aquestà espècie viu espontàniament ftns ' als 1,000 metres a la costa 

Dàlmata, l'Herzegovirua, Montnegre, Istria i en les illes Quarnero. A 

la Dalmàcia i a les illes de •Lissa ·i Melada hi és conreada constituint 

despTés de la vinya, la principal font d'ingressos per la regió. Els 

gr.ans mercats europeus són Fiume i Trie-ste. 

. El P. 1·oseum i carneum viwen a l'estat salvatge fins als 2,000 me

tres d'altitud en les muntanyes del Càucas i de la Pèrsia. La prin1era 

d'a,questes espècie,s ha estat •COI).rea;da a Califòrnia, Alemanya i Bèlgica. 

A Catalunya, .pel que '~·abem, existeixen plan',acions d'el Pyreth1·um ci

n em?·iaefoLium a alguns pobles de la província de Tarragona · (Roca

fort d'Queratlt, Alió, ... etc.) funcionant una fàbrilca de po.ls insecticid•a 

prop de l'estadó de Valls (insecticida Galimany). A la provincia d'Os

ca, als entorns de Jaca, M. Caubet posseïa ].ma finca de 400 hectàries 

dedicada principalment a aquest conreu. L'altitud és d·e 600 a 850 me-

, tres sobre el nivell del mar. El dit senyor, juntament amb M. Jmllet, 

Professor .ag¡regat a l'Escola Superior de Farmàcia de M-ontpeller, ha 

obert recentment una fàbrica de sabó-piretrat a Marsella. 

Segffils el .nostre parer, són extensíssims els terrenys on podiria as

satiar...ge el conreu del piretre,. si es té en compte la seva rusticitat 

i el gran ma.rge que presenta quant a l'alt1tud. 

Com hem indicat en començar, es planta que exigeix un terreny d:a 

preferència sec, i exposat a mig-d ia. En quant.. a la qualitat s'adapta 

a tots, malgrat siguin magres i pedregosos, mentrè no siguin humids. 

Per a procediT a l'establiment d'una plantació de piretJre primera

ment cal procurar-se llavor de bona qualitat. El comerç de llavor de 

piretre és un comerç de confiança, car devegades, sots J.a denominació 

de llavor, no &·'hi troba altra cosa que lígules i corol:les de cap valor 

per a la reprooucció. Comprar-la per tant en cases ae1·editades i no 

destinar-la a la sembra,, sense assatjar la seva facultat germinativa. 

Rh l 'any 1919 es pagava a uns 40 francs el quilogram. 

Formació, del vive1·.-El plfeu rel<ativament enlairat de la grana, . . 
ta que sigur preferible 1a ftsrmació de viver a la sembra dire.yta. Això 

no vol dir que aquesta no sigui possible, car s'ha observat que també 

naixien bé les llavol'S <:aigudes a terra en les parcel:les destinades a la 

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

" nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
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p.roducció de grana. De totes maneres la plantació directa exi15lria 
una major quantitat de llavor i les plantes joves no p.odrien éss~r !rat
tactes amb tanta cura -com .al vivOO". 

El planter, s'instalLa, .en lloc assolellat que es divi{}eix en taules .u.n 
cop espongit el terreny i net de males herbes. No -cal Ín.corpor-& r:<hi 
cap adob especiaL 

La sembra pot pr.actJ.car~se en due,s, è:Poques distintes : de març 
a maig _-o de juliol a seterrib11e, depenent la data .e~acta de les condi
cions climatèriques. Malgrat això és preferible fer-ho ·d-e marÇ a maig, 
car·.res plantes <Jbtingudes són molt més rig·orooes i j.a poden transplan
tar-sé a la tar{}or del mateix any. 

Després {}'una petita pluja <J, en son defecte, d'una lleugera regada 
si la terra està seca, es pro•cedeix .a •reparti-r la llatvor en · linies t;epa
rades de 0'20 a 0'25 metr.es. 

Cal sembra r c1ar per a obtenir plantes de major robustesa i per 
·això, donada •ra tenuïtat de la grana, es ·pot barrejar .aquesta amb 

sorra fina i seca. Sembrant clàr, ens estalviarem també l'aclarida i 
una major despesa de llavors. 

Pot a-qgmentar-se la rapidesa de la germinació, segons M. Faes, sub
mergint les gT.anes dins èter durant 5 segons i rentant-les després a'mn
dantment amb aigua. 

Les granes •es recobriran ·tot el més annb miy centírnetTe de terra 
sone.nca o sorra fina, damunt dl8 la qual s'.escamparà ooa lleugera 
capa de fulles en clesco.mposi,ció o de fems quelcom .pallosos, peT a con- 1 

servar l'humitat. Les~ 'granes· triguen a nèixer d11es o tres setmanes 
ajudant-se la germmació, ·Si la sequera ho ·exigeix, .amb dues o tres 
r·egades amb regadora. 

Tot just nat>cudes les plantes .s'ha de ·conrear la .terra a mà, de ma

nera que es logri conservar-la estovada i neta d 'herbes. 
-Si és necessari es repetiran les regades · lleugeres que ' hem esmentat, 

- . 
de preferència .a la tarda, però a mida que les plantes' ·es van d:}sen-. . 
rotuant, · la humita.t és .cada vega,da menys necessària 
perjudicar les plantes qu~ i·a ·són -crescudes. 

Quan ·· ha: aparegut la tercera i quar-ta fulla, es pot 
• t r:ü:isplainenï. · ~ · 

-fins al'ribe.r a 
\ 

PLantaéió en el · carmp -definitiu.-He:rn irídic.at d11•es èpoques pOO" a la 
sembl'a ' en ' viv.er; dues sénan, per ta-nt; les . èpoques de verifkar el 
repicatge. ..Sén aquestes; a,mb el· marge corresponent al •clima, les se
güents : primera ·febrerr o maig i .segon,a d'agost a octubre. 

Cal escollir les :plante·s ·més vigoroses, re~ervant-'Ile um. 10 % per 'a 
suhstituir les f.alles. 
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VINI- ESTERILITZADOR 
De tots els p.ro<fuctes llenç.ats ai mercat per la important casa MILLÉR 

TH01\1SON & Co., de Londres, cap ha assolit l'èxit tan gran com l'obtingut per 
el ja conegut CONSERVOL, qual producte, dest1nat a la conservació i clarificació 
deis vins, ha lograt obtenir el màxim de perfecdo sobre tots. els productes simi-
lars 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'alteré¡.ció en un 
vi, encara que aquest hagí sofert •coupage• o rel;laixes de graus, com és en el 
fermentar, agrejar-s·e, enterbolir-se; florir-se. 

L'esmentat producte és indispensable als senyors exportadors i colliters de 
vins, per a evitar-se trastons en el viatge, i d'imprescihdible necessitat als que 
venen sos vins en petits garrafons per a famílies, i a tot comerciant, en general, 
pulcre en ses operacions . 

• - Preu: 15 pessetes quilo en pols origen, de llauna •.• 
Caixa de Z5 pob (ZS quilos), 300 pessetes 

Cada pot acompanya les Instruccions per a son empleu - \, 

' ' N · E U T R A ·e I D O L ' ' 
El •NEUTRACIDOL•, 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 
(agré.s), Picadures, Girats, Escaldats, Verds, Amagranats, etc., etc., obtenint so
r\l'llos~s i garantizats èxits, excepte en els casos en què un vi el)tà en el màxim 
d'alguna de aquestes malalties exposades, en el qual cas, si no s'obté curació 
complerta per a donar sortida al vi com bo, al menys permet la barreja amb vins 
normals, essent a l'ensems cobert 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 hectòl., segons instruccions que el mateix acompanya. 

Preui 7 peuetes quilo. Caixa origen de %5 pots (25 quilos), pessetes HO 

En venda: Josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona.- Banús i Soler, 
Jaume I, 18.-Barcelona.-Vicens Ferrer i Compañía, Plaça Catalunya.-Barcelona.
Joan Cunillera, Freneria, 1.-Barcelona.-Ramon Roqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoni Br~Icells, Picas, 4.-Tàrrega (Lleyda).-Pere Abadie, Plaça Constitució.
Tortosa (Tarragona).-Grabiel Hermíndez, Salvà, 10.-València.-Füls de J. Igle
sias,-Rioseco (ValladoLid). 

Productes Enològics 
Tanins,.-Tal'tàrics.- Gítrics.-Metabisulfit de Potassa.-Antlfuments 
- Ciarificants àcids.- Oelatines.-Albúmlnes -Colorants inofensius. 
-Decolorants. - Antiàcids - E:xtracle sec.- Aromes: Burdeos, Me-
doc, Macon, Rioja, Sauterne. - Extracte de Moscatell i Ranci.
Aparells filtres perfectes Nacionals i Estrangars.- Mil negues per a 
baixos de vins.- Manegots per a aparells filtres.-Fillrollna.-Paper 
filtre.- Herbes Torino per .a la fabricació de Vermut. - essències per 

a la fabdcació de Licors, etc., etc. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllliiiUIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIiUIUIIllllllllllllfffUitiUIIIIIIIIJJIIIItiiiUllllfl 

JOSEP" EZQUERRA 
Portal Nou, 16 BàrceJona 

LASPALAS 
Telèfon 41'9 .. S. P~ 

!!!n dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Bailén , 2, entl. 
, ' BARCE·LON A 

., 

~GRO IBERICAIJ S. A. 
I================== BARCELONA =====1 

"' .. 

Nou de San Francesc, 34. pral. 
Telèf<ln A. 25l.( 

Sofre,¡ de totes 
classes per a 
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Fàbrica i IDO• 
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L.., __________ ___;;_ _____________ ~..._;;;.__::..._ _____ .,.......__. ---~.......;,. 
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la bomba que 
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- sense baixar al pou 

Pot -funcionar a mà 

T ' 
constructor: 

A-._Piñot 
les Franqueses 
Prowmcli! 11e BIU'celona 
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Compañía An.ónima 
d& Productos 
O uí rrí i e o s 
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classes cspcc:iats 

= per a l'aèrieulfura = 

~ llcids sulfúric, muriàtic i ~ 
ê nu.ric, purs i cO:merciats ê 
ê Alums, Bisulfats de sosa ê 
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stirt,-suuur de ferro. etc. - ~ 

HONt:liDJI, 23 -~ 

Barcelona ~-
=! .................... u ................ u ............................ ~ 

En dirigir-vos a les (:as8S anunciadores; citeu AGRIGUL TURA 
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El terreny, les .condicions del qual ja .coneixem, no exigeix cap 'ado

bada especial, tenint en compte que les 1cendres de f:usta són perjudki.als 

pel piretre. Amb que s'hagi practi·cat una llaurada i estigui ben 1net 

de males herbes n'hi ha prou. 

Tingui'-s, però, present que els pirétres procedents de terrenys· cal

caris i secs, són més 1a>Ctius ' qU'e ·e1s dels -argilo-silicoBus i que el su

perfosfat i el manganès augmenten també la toxicitat. 

La plantació es fa •en línies 'separades de 0'60-8'80 metres estant 

les plantes a O' 40-0'50 metres dins les línies, és a dir de 41,000 a 2LOOO 

plantes aproxima~ament per hectàrea. 

P1er ,afavorir ·1a presa ·cal donar dues ·i tres regad-es ·a cada peu, 

cosa que pot estal'Viar-se, al menys en part, escoll{.nt un pericde plujós 

de la tar.dor. 

Establerta la plantació cal suprimir per ·complet les regades i evitar 

l'estancame,nt de l'aig~a i per tant un_ ·ex·cés d'humitat, donañt esco.r

riment a les aigües de pluja i procu11ant fer"ho de maner-a qué aqurstoo 

no escurin la .terra al vo1tant d·e .Jes arrels en cas d'ésser fortamént, 

inclina,da. 

La duració d'una plantació de. piretre é.s de 5 a 10 anys, devegades 

més. 
JosEP M . SOLER I COLL. 

Cap del Servei de Terra Campa 

Enginyeria agrícola 

Conf1f,c/Je?·acions económiques sob1·e l'ús de les màquinves •GJ{JTicoles 

D òcs són els pagesos qu·e saben i volen portar amb exa_ctitU.d la comp

tabilitat de llur explotació i menys encara aquells que saben 

calcular les .desP.eses que oc;asiona el treball mecànic per conèixer la 

.seva major o menor utilitat. - ~quest ·càlcul és veritableme<nt difícil per

què cal tenir present una sèrie de faetons· i-ndirectes d'aprecia,ció vaga 

que poden tenir forta influència i que el pagès acaba· per no considrrar 

o per apreciar amb -aqu.ell criteri simplista "d'e no li ve d'un pamu. 

LYSINE (GREZA), gran desinfectant i desodoritzant instantani. 
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Aquesta mamera vaga de judicar més que dirigir una exploíació 

significa contemplar-la. En altres temps, quan l'agricultura era pa

triaroal i plàcida i vivia al marge de les oscillacions de les altres in

dús.~rie , .a:ixò podia anar; però . ara que els beneficis són ben justos i 

sovint ve d'un pam, cal fer les coses d'un altra · manera, coneixent -

tots els factors de la producció i mesurant-los per saber llur intervenció . 
en la marxa de l'explotació. 

Un dels problemes de la nostra època és el de · la substitució del 

treball animal pe.l mecànic. El seu es-tudi . pot concretar-se a les 

següents qüesti01ns : 
1. Queda· ben substituït un determinat -treball animal pel treball 

mecànic? 

2. Quant costa el treball en cada 1cas? 

3. Quina quantitat de treball ha de fer una màquina perquè tre

balli -econòmicament? 

Aquestes són les tres qüestioms q].).e el pagès ha de :r:eso1dre abans 

de decidir-se per una màquina. Estudiem-los i analitzem-lo.s breument. 

EXECUCIÓ DEL TREBALL MECÀNIC.-P.er saber si el treball d'una màquina

.pot ·equiparar-se al d'un :animal, és n·ecessari fer assaigs comparatiUè. En 

moJts casos el treball de la màquina és igual o millor que el que es fa a 

braç o .amb animal, però en altres és inferior i aleshores cal deduir si 

aquesta inferioritat és comp-e.nsa!da per l'economi!fL i rapidesa d.e l'execució. 

COMPARACIÓ ECONÒMICA DEL TREBALL.-Per comparar el COSt cal calcular 

el v·alor ,dels factors econòmi-cs que en ell intervenen. 

En el cas del treball fet a b-raç o amb animal generalment el coot 

de la 1,mitat de treball (referit a hectàrees, quarteres, hectòlitres, etcè

tera) es dedueix amb :.relativ•a facilit~t coneixemt el preu de lloguer rl'un 

jorna•l d'anim_al o d'home i la quantitat de treball que es pot fer en 

un dia. 

En el .cas del treball a màquina ·cal distingir dues· -classes de despe

ses: les anuals i les diàries. 

En ies despeses la.Du-als interv-enen els següents factors econòrr;i,cs: 

Interès del ·capital inverti-t en l'adquisició de la màquina que f•.vui 

cal comptar en el 5 per cent. 

Amm·tització del cost de Ja màquina. Aquesta té, com es comprèn, 
una duració limitada; en .general sol ésser d'uns 1Ò anys en els quals 

ha de restituir-nos a poc a poc el capital que esmerçarem en _la seva 

adquisició. Ve a ésser eom U'DJa. mena de préstec que la màquina ens 

retoina a terminis·. 
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Cal comptar interès i amortització ' de la màquina, perquè si aiXí 
no ho féssim, al cap dels deu anys hauriem consumit íntegrament ··1 
capital. . 

Co'TI!Siervació ' comptant les despeses de -reparació, manutenció, etcè-
. I 

tera. Aquest COIIl-Ju:nt s'evalua en el 5 per ,cent del valor de la mà-
quina. 

Risc r~presentat per la despesa d'assegurança, que és _del 0.3 per 
cent del ·capital. 

Hi han després les des·peses diàries que es fan sols quan la màquina 
tre·balla: jornal del personal que la porta, oiT, .grasses, gasolina o 
foll'ça ·elèctri-oo o ·animal, etc. La despesa total diària és donada per 
la suma de despeses· que fa la màq;uina quan treballa, més una certa 
part de les despeses anuals. 

La quota diària de desp·eses . anuals es determina dividint aquootes 
.despeses· pe~ :nombre de dies qu~ la màquina treballa_ a l'any. La xifra 
pbtinguda dividida pel treball ;diari efectuat (és a dir per nlímero 
d'hectàrees, quarteres, hectòlitres, etc.) ens dón;a, el preu de la unitat 
de treball. Sab.em així quan etn•S costa ·per exemple, de treballar a. mà
<wina una heétàrea de terra i la podem <:omparar am,b el cost del 
treball fet a braç o amb animal determinat, com hem dit m és abans. -

' 
-LíMITS ECONÒMICS DE L'ús D'UNA MÀQUINA..--'COm més gran sigui el número 

de dies que pot treball·ar una màquina menor resultarà la quota diària 
de les despes;es anuals i per .t_wnt, es reduirà la _.despesa per unitat de 
tl'eball, i viceversa, com m enys d'ies pugui treballar més quota corre.s
pondrà a cada ··dia de treball i a cada unitat treballada. 

Hi ha don-cs un Jímit inferior al dessota del qual és ;wnti-econòmic 
el t~eball de la màquina i hi ha també un límit s;¡:¡perior del tr<?b.all 
assignable a oada màquina, ja que el treball al camp ha de fer-se en 
un temps determinat passat e1 qual pot ja no cQin.venir o éooer inútil. 

Aquests dos límits han d'ésser <:oneguts. 

El límit inf·erior s'as.s·oleix quan el cost per unitat de treball és 
igual al fet a braç, i p·er conèixer el número d'uni:l3.ts de treball que ha 
de fer una màqui.na perquè el cost d'una Ulllitat sigui igual al cost de 
la unitat del treball a · braç, hom pot ¡¡ervir-se de -la següent fórmula 
pràctioo: 

El lfmit inferior en unitats de treball (hectàrees, hectolitres, etc.) és 
igual a les despeses anuals de la màqui·n a, dividi.cJ·es pel cost d¿ la 
unitat de treball animal al quai s'ha ·restat abans el cost de la unitat 
de treball fet a màqui1n.a. 

El límit superior O· sigui el treball màximum que pot fer la mà-
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<1uina a l'any, el determina .com es comprèn, el treball útil que pot fer 

durant un odia multiplicat pel númeno màxim de dtes que pot treballar. 

La fón;nula per calcular-lo serà don-cs : El límit màxímum .en unitat' 

de treball és igual al treball útil di~ri multiplicat pel número de dies 

en els qual.s convé de fer .o es pot feT aquest treball. 

NúMERO DE MÀQUINES.- Si el treball que s'ha de fer és superior al límit 

màximum qu-e pot assoli.r.se amb up.a màqu'in·a, és necessari calcular el 

número de màquines que ha,uran d'adquirir-se . Això s'obté dividint el nú

mero total d'unitats :de treball que hem :d'efectuar per les que pot fe~ la 

màquina o sigui pel' seu lími:t superior màximum. La fórmuia serà doncs : 

El número de màquines a adquiriT é.s igual a la quantitat total de tr.~ball 

que s'ha de .re~aílitzar (hectàrees, lhectòllitres, etc.) dividit pel límit 

màximum de treball que pot fer una màquina. 

A. DANEO . 

Bnginyer Agrícola 

L'adob de l'ametller 

E N genera:l, els ametllers pateixe.n gana, això és, 1 els falta alguna o 

totes les ' substàncies nutritives que els hi són i:ndt.spensables per 

a la ·sev-a nor.m al creixença -i fructificació. 

Un ametller mal :nodTit, a més de no donar el f-ruit que deu donar, 

env·elleix .ràpidament, l'escorça se lj torna prema•turament f.o.sca i ru

gosa i està exposa..t a gran 1nom.bre de malalt<ies. 

L'ametller, com tots ·els vegetals, nece_ssüa per alimentar-se .nitrogen, 

àcid -fosfàTic, potassa, a i:p.-és de -calci i ferro, que l'home deu prqcnrar 

q_ue- no U faltin. _Els a~t:r-es elements qu·e necessi.lta els h i propo!I'c:iorna la 

naturalesa gair·ebé sempre. 

Un bon a,metllicultor deu conèxier t'eiement o elemen~s que necessi

ten ells seus oaJmetller~. 

La -falta o d·eflcïència d:e niirogen es revela per la manca de .brotada 

·en els mesos d'.abril i maig; els bor.mn.s queden molt -espessos, i els 

brots mixtes i borro;na_ts, •ext'I'emadament curts. Les ,fulles ·estan falrta

des d'aquell llustre i grossor qu_e tenen ~n els ametllers ben nodrits d'a

quest element. Malgrat florir i quedar fecundades, les flors cauen 

• I 
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abundosament, ocasionant la porga;da tde les tendres ametlles• durant els 

mesos de març i abril. 

·Es. -coneix la manca d'àcid fosfòric per l:a feblesa de la brosta, que 

lignifica malament donant lloc a brots degenerats·. La po,rgad'a ocn.sio

nada per manca de nit:mgen s'ï..nternsifica i .Segueix en els mesos d'a

bril, _maig, juny i juHol, .fins qu<e marntes vegades J. 'ametller queda net 

· d·e frud.ú abans de ma;durar. 

La manca de p'otassa es nota per la pr-esència d'ametlles !Mll.b amet

. llons deficiernfs i de secalls en els anys de molta -collita. 

La calç s•ervejx a més d'aliment directe, en petitís-sima quantitat, per 

a desfer ràpidament els ad.obs orgànics. ' Es sabu-t que l'ametller · vo~ 

terres -cali-~es i qu-e no lliguin ma&sa compac-tes, deg:ut a q:ue en aquestes 

terres aprofita bé les matèries orgàniques que s'hi descomposen ràpi

d;am-enú. 

El f'8rro deu donar-se :Ús ametllers que vegeten ·esllenguits i ~mb 

fulles groguenques, o s-igui CJlian es ò.iu que tenen clorosi; amb un quilo 

de sulfat de f-erro per arbre adult IU'hi ha prou .per -~ q'!l'e desapaTcgui 

la grogor. 

Un altre element que , deu. pr·eocup;a.r al bon agricultor, és l'aigua. 

L\)s plantes, i, per ta;nt, l'ametller, necessiten de 300 a 700 litres 

d'aigua per cada quilo de matèria s·e·ca que produeixen. En gen.~ral, 

l'aigua que cau ·en les nostres. regions .. am-etllícoles és suficient pe-.~ la 

que gasta un ·18.metller en plena producció; però, el pagè~ no de:u per

metre que aquesta aigua s'èscapi de la terra, per a que els ametllerars 

la tinguin a la disposició de llurs arrels en el moment de necessitar-la. 

Amb una llaur~da a l'entrada d'hivern i una a la sortida, a fi de ten·ir 

la terra esponj.osa per emmagatz-emar l'.a:i.gua de plu ja, · i dues o tres 

rasclades durant l'istiu, per a evitar -l'evaporació i aconseguir la des

truc-c-ió de males herbes, en tenim suficienú per a que els ametlle·r,s. no 

pateixiX1 s·et. 

En f'l cas. que &, ·el més corr8'nt, que l'ametller es conreï associat 

a la 'linya o 8.II1b plantes herbàcees, devem assegurar-nos de qu-e dis

posem d'aigua per .a tots dos . La tristor i man-~ de pr.o,ducció dels 

ametllers ~ sota dels quals s'hi conreen cereals, sobretot ordi i civada, 

és d·eguda més que a la falta d'ele.{nents nutritius a la gran ¡absorció 

d'aigua. que fa;n en ~ls mesos- de març, abril i maig, amb ço que Ïnan-tès 

vegades ni grana bé el cereal mi les 18.metlles, en-cara que ~ la terra. es 

A GRO l Y S IN E, anticrip t og àmic , ba cter ic ida ge neral. 

Específic en les malalties de la patata , c_ep, pomera , etcètera 
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trobin els elements necessaris per a tot6 dos. En ·caso de fer c-ereals so.ta 

els ametllers, deuen llaurar-se els -rostolls imm·ediatament de segats. 

L'ametller ben conreab ·en dima i ierreny apropiat no ne-cessita e¡:tar 

associat 'a altres <:OID.•reus per a d.onar el màxim de renta d'una finca. 

De totes maneres, si es vol aprofitar la terra per C.Oil1veniències pèl.rti

culars amb plantes h-erbà-cees, deu .procurar-se •adoptar una rotació, no 

esquilmant, el model de la qual pot ésser el següent : 

Primer any. - Llegum •enirecavab (fave&, veces, llenties, cigrons, et<:.) 

Segon any. - Farratg-e (ovdi amb veces <J civada .amb pèsol fer

ratger). 
Tercer :am;y. - Goret. 
No són aconsellables les plantes de durada (alfals, trepadella, sulla, 

et-cètera) perquè, ·encara que són lleguminoses, està la terra massa 

te;mp.s sense ésser llaurad¡a amb perjudici d-els ametllers. 

Per !adobar raci<Jnalment l'ametller conSiderarem que ocupi ell tot 

ISOl la terra en què vegeta, i calcularem així -el què neoessita. En ca.s 

d'e viure associat _a altres conreus, l'agricultor deurà donar a la terra 

els ·element#> que nec·essita l 'ametller, més ·els que nec-essiten els altres 

conreus ~associats. 
Analitzanj¡ el producte que dóna un ametller, trobem que les bran

ques i fulls d.o.nen 0,375 per 100 d·e -cendres i 0'69 per 1000 de nitrog-en.; 

en les ·cendres hi ha •el 27,95 per 100 de pota.ssa i 43,70 per cent d' aahí

driod fosfòric. 

Els fruits -conten·en : 

Nitrogen. 
Anhídrid f<Jsfòrk .. 
Potassa. 

3,82% 
2,14% 
1,37 % 

Segons .aquests anàltsis, urna produc-ció de 1,000 quüoo d'ametlle_s 

pelades i <31mb closca, substreu de la terr,a., tenint en -compte la fu&ta 

de l'esporga i la pèrdua per J.es fulle~ i els elements que integren -els 

fruits, més_la pota.sosa que contenen les dofDJles que, generalment, no 

es torn!Íin a la terra, i arrodonint l·es x.ifres: 

Nitrogen. 

À-cid fosfòric. 
Potassa. 

40 qu-ilos 
24 )) 

33 )) 

' '"' 1l!? Per, I3J posar de nou a .La ierra aquestlll quantitat d'~lements fe~-tilit-
lil'IT'; , . . 

~~- amb els _.~dobs __ qu~ics wrrents, necesitarem: 
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250 quilos d-e nitrat de sosa (o bé 200 quilos de sulfat amònic). 

150 quilos de superfosfat 18 120. 

80 quilos de dorur de potassa. 
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Prenent com a 'tipus un .a.metuer que donguí o p~gui don~r 10 quilos 

d'ametlles, se'ol deu abO'nar cada •any amb la .segü-ent fórmula d'adob 

justa .p-er a retornar-li ·el que O:J.a extret de la terra. 

Nitrat de sosa, 2,50 quilos. 

Superf.Ò.sf.at -18/20, 1,50 quüos. 

Sul·f!tt de potassa, 0,80 quilos. 

Aquesta fól'lTiula deu aplicar-se cada any a la llaurada de ·!'.entrada 

de l'hivern, .guardant el nitrat per aplicar-lo en ·començar la veg·etació, 

a fi. de no precipitar-la i aprofitar millor el ñitrogen. Si s'·emplea el 

nitr:at de sosa, pou fer~se en dues vegades; si s'u&a eJ. sulfat amòni~, 

no -cal. 

Semp;re que e~ pugui es deuen usar el& ¡fems i mat:èri·es ongàniques en 

l'adob de l'ametll-er. El fem a més doe conteni:r, posat -en quantitat sufi

cient~ tots ·el~ elements nutritius indispensable pels ametllers, té so

bre .la terra U'na a;cció físi.co-biològica que mai t-en-en els ad.obs químics. 

La grossa quantÚat d·e calç qúe ·contenen les terres preferide.so pe1s amet

ners, ajuda a desf·er -les substàncies m:gàniques. L'esponjositat qu.:! té 

una terna adobada .amb fems afavbreix l'emmagatze~atge ·i retenció de 

l'aigua, a més de la bona circulació de l'aire fins a l:es arrel~, cosa que 

no passa usant adobs químics. 

P.er a usar ·els fems en la deguda pr.oporció, deu tenir-S'e preselll•t que 

un regu.~a.r fem de -casa de pagès, conté prop del 4 per 1000 de nitrogen, 

2 per 1000 ld ' àJCid fosfòric i 4 per 1000 de potassa. Ara bé; -com que una 

producció de 1,000 quilos d 'ametlles pelades nec-essita 40 quilos de nitro

g·en, nece~item 10,000 quilos de fems, els quals ·contenen el nitrogen su

ficient, i la meitat doe la potassa i d'àcid fo.s:{òri.c; com que en n-e.cessi

tem 24 cÍuilos i només en contenen 20,. en falten 4, els quals podrem obte

nir afegint als fems 2 quilos de supoerfos.fat 18/20. iP·er lo qu·a;l podrem 

fiXJar per arbre d'una produoció de 10 quilos d'ametlles, la següent fór

mula a Jbas·e de f.e.ms : 

F·ems. 
Superfos.fat. 

• 

I . 

Sulfat de potas&a. 

100 quilos 

0,25 )) 

0'40 )) 

Aquesta fórmula Eleu ·emprar-se cada tres anys, i els altres dos fer

se ús de l' anteribr. iEl sulf:a•t ode potassa pot substituir-se per Joes oonures 

de les clovelles de Ja collita doe l'any anteTior. 
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En els llocs on no es disposa de fems ni altres matèries orgànil¡ues 

per a bcmar els ametllers, pot fer-se ús dels adobs verds, sembrant 

una llegum que vagi bé al país; ·deu fer-se ben primerenca 'a fi d ' apro

fitar l'aigua abans de que comend a vegetar fort l'ametller i de1,1 en

terrar..se en verd a la f~orida. 

La següent fórmula pot pendre's com :a. model: 

Veces. 

Abonades amb 

Supel'fosfat :18/20. 

Clorur potàssic. . .. 

Deu usar-se any per altr-e 

200 qpilos per Ha. 

350-400 quilos 
100-150 )) 

Es ben segur que el dia que el gran nombre d'ametuerars que hi. ha 

a Catalunya deixin de patir gana, la .producció d'ametlles augmentarà 

fortament i .moltes :malalties i accid,ents que avui pateixen els amet

llers per- causa de debilitat, desapareixeràn sense necessitat de tr?. eta

ments ·costosos i ma,;ptes vegad~s inútils. 

JoA1 SALOM. 

L'alcohól industrial i la última reial ·ordre 

ELS vinyaters no poden. feT-se massa illusions respecte a les con-

seqüències _p.ràctiques de la última reial ordre sobre l'ús de l'al

cohol industrial. Si el g.overn els hagués volgut donar la raó no calien 

ni tantes paraules :ni tants equilibris; n'ihi hi. via pTC•U :die.nt: l'antiga 

llei ç¡ue pTohibeix l'ús de l'alcohol_ i1ndustrial en la fabricfl!ció de b¿gu

des alcohòliques és una llei de l 'Estat que ~1 parlament no ha modificat 

ni abrogat; -per tant queda en vigor i s'exigirà rigorosament el seu 

compliment. 1 I prou. To.tes les altres paraules, distingos i conside

rants, sobraven. 

El govern però, peT canses que no hem d'indagar e:n aquest mo

ment, no ha volgut donar la victòria ale vinyaters. Es 1a dir, l 'ha do-



Agricultum 101 

nada i no l'ha don8Jda; amb gran desinvoltura ha davat una de ca

lenta i una de freda, de tal mamera qu~ la reial ordre pot ésser inter

p'retada de dues maneres to.talment oposades. 

Una de fes interpretacions_ és 1a que dOJJ.en alguns vinyaters - al 

nostre entendre amb ma&sa bona fe - el·s quals trobem. en la R. O. al

menys dos punts satisf1a.ctoris: quan parla ·de la necessitat de protegir 

i defem:ar nna important riqp..esa ·com la vinyatera i quan fa constar 

que no s'ha de m<Ydi:iicar la legislació vigent. 

Però un altra interp.retació és la que transcrivim a continuació 

prenent-la de uLa Publicitat". En ella, Un ll et1·at, qu.e també pot éf3-

ser - i si v.QJen ho és - un alcoboler disfressat d'home de dret, i'nter

preta la llei ·en U1Il sentit absolutament desfavorable. pels intere&sos 

vinyaters. 

Quinla de les dues interpretacions vence'rà? Nosaltres vàrem exposar 

la nostra i·;_pressió pessimista en un Com-entari publi:cat .en el sr.gon 

número d'aquest any i dissorta,dament re.s mo ha vingut fins ara a 

fer-nos modificar de manera de pen.sa,r. 

El temps, eom sempre, dirà qui té raó. Entretant heu's .aqp.í C.Qm 

amb molta lògiea, Un lletmt tira l 'aigua al seu molí . 

La llei del 27 de juli<>l de 1895 - dictada en un temps en el qual els 

alocohols_ dits industrials, perquè no procedeixen de la de.stilladó del 

vi, eren amíli.cs, impurs i de gnaduació inferior, i eren ·consi-derats, per 

tant, nocius a la salut pública, - prohibí la fa,bricació de vins a•tili

cials, declarant com a tals els que fossin .a;ddicionats amb qualsevcl 

substàncila química o vegetal que no procedís del raïm, i imposava als 

industrials d'aquests vins prohibits les penes que s'especifiquen en l'ar

ticle 356 del Codi penal per aquell que uamb qualsevol barreja nociva 

a la salut alterés les begudes o comestibl es destinats al co:nsuD:J, públic 

o fabriqués objectes l'ús dels quals si.guín nece&sàriament nocius a la 

salut" . 

Es evident, doncs, que en virtut de l'esmenta,da llei, el que enca¡.¡çali · 

vins amb alcohol industrial és reu del udelicte eontra la ~alut p.íbli

ICa, sancionat en el dit article 356 del Codi penal i ho és perquè el le-

gislador va estimar q~¡ e l'ad·di·ció de lralcohol industrial al vi . era una 

barreja, nociva a la salut. 
# 

La llei és i ha .d'ésser l'ordenació de la raó (ordinatio ratioulis) i 

la raó ordenooa de la llei de 27 de julio·l de 1895 no pogué ésser altra 

ZOO L Y$1 NE, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri-
- • I • ~ "• 

nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera d,e l'a,viram, etc. 
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que la que venim d'esmentar, perquè si el l·egislador independentmeni 

de l'addieió de l'alcohol indush·ial nociu o no a Ja salut hagués volgut 

castigar el. sol .fet d'encapçalar el vi iamb alco.hol industrial, hauria 

hagut d'introduir en el ·Codi penal un nou delicte ·completament disti,nt 

del de .contra la -salut públiaa. La penalitat de l'article 356 del Codi 

(n'hi ba prou amb la lecturà del seu •contingut) es refereix exclusivament 

a la barreja nociva a la salut. 

Doncs bé: Ha estat declana.t oficialment per l'autoritat pública 

en R. O. del dia 4 del que so.m, acordant en la part dispositiva resoldre 

d·e ,¡}()nformitat amb ço que ·exposa el dictamen que s'insereix del 1:\eial 

Consell de Sanitat, que actualment els ia}wbols industrial, neutres, purs, 

etílics de graduació superior a 96 graus no són nocius a la salut. Això 

és el que declara la R. O., i cal afegir qu e encara que en un dels seu3 

u·considerlantsn consigni que rio ha de modificar"se la legislació vigent; 

missió que per ceri no. hauria corTespost a. una R. 0., el cert és que 

l'esmentada disposició, emanada d·el Ministeri que la regula, aprova 

sense cap mena de dubtes la conclusió sentada en el aictamen del Con

sell de Sanitat en el sentit de np ésser nociu a la salut pública l'ús 

de l'akohol industrial que reuneix les condicions de pur·esa i graduació 

esmentades. 

Aix'i és que hom ha de convenir que EliD, l'!actualitat l'addi·cioname.nt 

en els vins de l'alcoho·l industrial de graduació superior a 96 graus, 

neutre, pur i etílic, no constitueix, perquè no pot constituir, ·cap barreja 

nociva a la salut, i que, per tant, no im·pUca que el seu ús pugui im

portar el delicte ,de l'article 3fJ3 d·el Codi, constituint per tJamt un acte 

lícit, perquè no és penat per la llei. 

En l'~ctual estat de Dret, per ésser penat el .fet d'adodkionament 

d 'alcoh.o,ls industrials purs etílics de 96 graus seria requisit indispen

sable que se'l fes figurar com un nou -d-elicte distint del de contra la 

salut pública de l'article 356 del •Codi penal, al que ho deduí la llei 

de 27 de iuliol de 1895; i com qu-e fins ara almenys no s'ha di-ctat cap 

llei nova en aquest sentit, i en matèria penal repugna · el .càstig de cap 
• I 

delicte amb pena que no es trobi establerta per cap llei la.Ilterior q la 

seva perp·eflració (article 22 d!el dit Co.di), no és possible, en bona lògica 

jurídica, el ·creure PUID·ible l'addicionament d-e què es tracta. 

UN LLETRAT 

Gener de 1924. 

AGROLYSINE - ZOOLYSINE - LYSINE 
Laboratori: IZAOUIRRE Germans i C.8 -Diputacló, 251-BarceloJJa 
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Les males herbes 

EN un dels números de l'any passat AGRICULTUI!A VJa publicar un 

llarg article descrivint l'emprament cie l'àJcid sulfúric per com

batre les males herbes. 

Aquest procediment de destrucció tan interessan.t i original és a.ra 

estudiat a França i experimentat !amb força passió. Es evident que 

la cosa s'ho va.l, car, com diu Scbribaux, l'es males herbes fan més dany& 

al{; cereals que tots els altres accidents als qUials són exposats. Segons 

aqu-est mateix autor, el dïa que França lluiti eficaçment contra ·elles 

podrà prescindir de les importacions de blat estranger sense ~ canviar 

oap de les seves actuals pràctiques de conreu. 

Ultra l'àcid sulfúric, ón moltés les substàncies que poden emprar-se 

pel mateix objecte; Loyer ha remarcat que els dorats, E~ntre altres, 

usats en petites dosis poden donar resultats força interessants. Ultra 

llur poder de destrucció de les males herbes, no són tòxics per l'home o 

pels animals, contràriament a ço que té lloc -per exemple amb l 'àcid 

sulfúri·C. La dosi suficient és de 7-8 quilos de clorat per hectàrea. 

Loy.er ha •comuni·cat a l'Acadèmia d'Agricultura de París uns assaigs 

comparatius que demostren la utilitat de l'ús dels clorat-s. Aquests 

assaigs •han estat fets en 11922 i repetits• en. 1923, en unes 200 hectàrees 

de cerea.J.s netejant el camp de males h-erbes. 

EI 9 de juny de 1923 un camp de ·civada fou dividit en quatre parts 

iguals ; lla primera serví de testimoni; la egona fou tractada, mit

j8Jlçant un polvoritzador a trac-ció animal, amb una solució d'à,cid 

sulfúri.c que contooia 8 quilos d'à-cid a 64 .graus Baumé en 100 litres 

d'aigua; la tel'ceoo. fou tractada .amb una solució de nitrat de coure 

al 2 per cent i la quarta amb una solució de 1 quilo de dorat amònic 

en çent d'aigua. En les parcelles tractades el polvoritzador ddstri

bui uns 800 mres de suc per hectàrea, o .o.igui, 64 quilos d'àcid sulfúric, 

16 de nitrat de ·CO'ure i 8 de dorat amònic. 

Aro]) l'àcid s)llfúri•c el resultat fòu immediat; un bora després del 

tractament es veien les herbes mig pansides. Amb el clorat s'obse.cva

ven en les fulles de les herbes unes taques blanquinoses mentre que la 

civa da no preseniaVIa cap senyal de dany. Amb el nitr.at de coure, 

n:a es veia cap efecte. 
Sis hores 'més tard l'acció de l'àcid era molt marcada: les herbes 

eren cremades i les extremitats de les fulles de civada eren blanques. 
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El nitrat obJ:\av·a més lentament, les herbes eren m-enys -cremades i les 

fulles de la dvadà tenien les extremitats •ennegride~ . En la parcella 
tractada -amb clv.rat les herbes teni-en .Jes fulle.s ;pansides com si ha

guessin estat sotmeses a um1a forta ·calorada i les civades eren poc 

tacades. 

Les diferències en·tre les tres parcelles, molt fortes poques hores des

prés de la polvorització, anaren a~nua.nt-se -en els dies següents; l'ac
ció de l' àcid sulfúri·c no .augmentava, mentre que el nitrat de co1;re i 

el 'Clor.at continuJaven llur aoc!ó corrosiva durant diversos dies . El 16 
de juny les males herbes h·avien desaparegut en \les t res parcelles; les 
civades es refeien i presentaten l' extr.emitat de les fulles tacades de 

blanc per l'àcid sulfúric, de groc rovell pel nitrat i de groc . verd pel 

clorat. 

A la s·ega el propietari de J.a finca p_ogué constatar el bon efecte d•els 
tres productes. 

Loyer ,acaba la ·sev.a wrnunicrució dient ;però que el . clorat presenta 

l'aventatge d'un ús fàcil a dosis molt dèbils. Demés els tractaments 

efectuats en 1922 hlan permès .de constatar que no causa -cap efecte 

desfavorable damunt els conreus qpe segueixen, encara que sigui em
prat en dosis 5 ó 6 vegades més fortes de les necessàries. 

Loyer amb la seva ·oomp.1nü:a:ció ha do-nat estat dentífic a un.a pràc

ti-ca jla con-eguda per tal -corn a França i so.bretot a Suïssa des d¡ Ja 

temps es venen productes a base d e clorat de sosa per la destrucció d-e 
le·s .males herbes. 

En la discussió que seguf a la comunicació de Loyer, SchribalJ..'C ha 

fet algunes inter-essants observacions. 

B1S productes químics utilitzats obren per llur causticitat que s'exer
ceix solament damunt les parts ·que toqu-en i si aquestes no són en
cara lignificades. · .E,i les pla,ntes que hom v0l destruir posseeixen or

gues a-eris més . o menys llenyosos o orgues subterranis que continguin 
reserves .nútritives, el fet ·de cremar les fulles, els bmts ten dres i fins 
tota la part •aèri.a no és pas sufkient _per tal co-m la planta fabrica 
nous brots, és a dir, rebrota. 

De manera, doncs·, que _aqp.est mèto-<!e químic tot i essent utilíssi.m • 
no · •és d'eficàcia absoluta per -totes les- p~antes infestants. 

Per altra: part, observa Schrib'aux, J.a 1destrucció d-e les males herbes 

es fa en ei període de llur creixença i ;com que llur apari-ció és -capri
ciosa i la ger.mi.nació de les llavòrs in.festa?ts ve escalona da per v-aris 
anys, és necessari, - en un mateix cam.p, de repetir. els tractaments du

rant ún llarg pe:i-:íode, ço que signifièa' una despesa i una molèstia 
constant. 

. i 
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Per això, seg.o.ns Schribaux, ·cal cerçar el mitjà per destruü els 

germems dins del terreny mateix que els conté. 

Aquest efecte total no pot ésser aconseguit en tots els casos --amb l.'ús 

exclusiu d'agents quí:mic.s, per tal <com mo_ltes llavors són proveïdes de 

teguments impermeables que oposen una Tes~stència absoluta a la pe

netració de les so.Jucions tòxiques; per això Schribaux, si bé sost~ la 

necesS'itat de recercar productes els qualS, repartits al terreny molt 

abans de la sembra, pugu:iJn desttuir les llavors no prove]des de te

guments resistents, in<Hca també l!a necessitat de recercar microbis 

dotats de la facultat d'atacar la coberta cellulòsica qpe protegeix .cer

tes llavors, per obrir el pas a les solucions tòxiques que les han de 

-destruir. 
Aquest és el programa màximum al qual segons aquest ag.¡:,)n.o.m 

han de tendir els estudis. 

Nosaltres, amb tota la -nostra modèstia, no podem menys qu.e ex

pressar la :nostra ·conformitat formulant el desig que el pensament de 

Schribaux pugui tradui-r-se en realit!at. Però abans que això »igui. 

i ens sembla llunyà, estaríem ben satisfets de veure estendre's al nostre 

país l'ús <dels agents químics per la destrucció de les males heTbe.s 

dels camps. Encara que aquesta hagués de convertir-se en UDJa ~ràc

tka habitual, els beneficis .superarien i<ndubtablement les despeses. 

AGRiCOLA . 

..... 
-..,....--.~--.er;---..--- ... ~---~-,..-.,.. ... ~ ........ 

COMENTARIS 
Les causes de les crisis del vi 

E'll Llort en les seves informacions quinzenals es veu obligat, ben 
a desgrat, a reflex.ar un estat f.o.rça desfavorable; tota la seva bon-a 
voluntat i el desig .de donar una bona notícia s'estrella contra la rea
litat dolorosa del mercat. 

E1 vi no puia, l es vendes flaquegen i el pobre vinyater veu cóm a 
poc a poc es van desfent les seves espera'llces·. 

Quines p.o.den ésser les causes d'aquest esbat de coses? La lletania 
ha estat feta moltes vegades: encariment <dels elements de producció, 
estancament del coi.liSum de vi, encariment dels transports, impostos. 

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

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

, 
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Ara, però, hi han dues causes més que cal esmentar La una és 
la inesperada i lamentable baixa del franc que improvisadament ha 
fet una caiguda d'un munt d'enters que tota sola va:l més que qualse
vol barrera aranzelària d'aquelles que, fa algun temps, invocaven els 
«vignero•ns)) per impedia· l'entrada dels nostres vins. 

L'altra és la · collita de vi als països pr.oductors. A Itàli•a, segons 
les últimes dades, arriba als 55 milions· d'hectòlitres mentre el promig 
de 1915 a 1920 ha estat a penes de 36 milions amb ]J.D màximum de 48 
ên 1917. A Fr.ança, sense comptar l'Alsàcia i la Lorena, la .producció 
ha estat de 57 milions d'hectòlitroo, quantitat inferior a la de l'am;y 
passat, que fou de 71 milions, però bastant sup·erior a La dels ú i:Urns 
any¡s, que oscill.ava .al voltant de 50. A aquesta quantitat CU·l enr.ara 
afegir la producció corresponent ta Argèlia que és d'uns 10 mili~ns . 

Tota .aquesta abundància, qu·e ens resulta bastant molesta, .ajuda 
a expHcar _les causes tde l'esban.cament del mercat vinícola. 

La llampadura dels oe.ps 

Des:prés de la poda cal fer els traJCtaments contra l ' apoplexin. o 
lltampadura o llampat dels ceps. Els -experiments fets a França en els 
últims anys demostren l'eficàcia podem dir absoluta de l'ús de les 
solucions arsenicals en forma de polvoritza-cions practicades al cap d'uns 
quants dies després de la poda. 

Qualsevol solució 1arsenical pot anar bé, però és m~ recomanabln la 
següent: 

Acid arseniós. 
Sabó. 
Carbonat~ de sosa. 
Aigua. 

2 quilos 
2 )) 
2 )) 

100 litres 

No és necessari de tractar les vinyes •Cada .runy; tot just es tJoten 
els primers ceps llampats convé de comenÇiar els tractaments r·cpe
tint-los per dos o tres ·anys .seguits; després n'·hi ha prou fent-los de 
tant -e:q. tant; s'.acirrooü en .efecte que els ceps que mòren han estat en
v.aïhs uns deu anys abans i que en els ·casos més ràpids calen de tres 
a ..qulatre .anys perquè la infecció esdevingui total. 

La cooperació en la producció de llavors 

El diPector dels Serveis agrícoles del departament francès de Sena 
i Marne dóna .a conèixer com els agricultors de 'Brie han realitzat. 
per mitjà de la coop·eració, la producció de llavor de blat seleccioñad·a . 

L'objecte perseguit per J.a cooperativa tle productors de llavors 
de Melun és- exposada en farlicle :bercer dels e.statuts, en el qual 
es diu qu·e la societat es proposa de millorar les .llavors i ·per això pro
duirà prim·er llavors d'elecció en una · finca .esp·ecial anomenada de 
selecció genealògica, llavors que seran despréls multiplicades en les 
filnques dels associats ·i purificades i escollides abans d'ésser poc;ades 
a la venda. · 

Aquesta cooperativa, fundada en l'any 1921, compta vint-i-cinc aJ&SÓ- ' 
ciats, que · exploten en conjunt una superfície de prop d;e sis mil hec
tàPees repartides 'Eln un radi y_ue passa dels deu quilòmetres. 
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Una ·tal concentra-ció d€ ·C<Jo.peradors és extr€madament favora.bl€ 
per poder exercir una bona vtgilànci~&, .i permet també d'obtenir lla
vors de valor ben ig)lal. 

El capital social fQ)l constituït per 590 parts de 400 francs cada 
una; en constituir-se la societat fou depositadà només la quarta part. 

La cooperativa és r egida per un consell administratiu i assessorada 
per un director tèlcnic, a l ' quai és encomanada la :gart agrícola. 

Es tracta com es veu d'una cooperativa d€ rics, diversa per tant 
de les nostres on hi cap tothom; però és interessant d·e fer-la conèix~r 
per demostrar ·fims on pot ~arribar la cooperació en 8/gricultura. 

Si no recordem malament a Itàlia una coo.perativa també produeix 
€1 famós blat de Rieti sel·eccionat. 

El tabac a Itàlia 

El govern italià a còpia d'esforços que duren .des de fa molts anys, 
ha reexit a aclimatar i generalitzar el conreu del tabac a Itàlia. 

L'any passat foren oonread.es amb tabac unes vint mil hectàrees; 
'l'estat percep al monopoli prop de tres mil milions de lires, àixò és, 
la quarta part del .pressupost nacional. 

Fa uns quants 1anys Itàlia, com €ls aitres països europeus, era im
portadora de tabacs orientals i am€ricans. Ara s'ha .convertit en 
exportadora de ta.bac d·e tipus oriental finíssim. A Pari<& les cigar
retes itaHanes !anomenades Macedòmia, han aconsegp.it un èxit fala
guer. Hamburg cons:itueix un centre importantíssim pels tabacs 
italians. -Tot això •evidència d'una manera ben clara l'acció profitosn. 
que pot desenrotllar un govern intelligent. 

El pobre oli 

Després de molt titubejar el govern ha pres la determinació de no 
pmhibir l 'exportació de l'oli, com hom havia temut aquests dies, però 
acaba de lligar-la i vi•ncul•81r-la d'una manera que en la pràctica. les 
disposicions recents €quival€n a un mig tancament agravat per una 
sèrie de molèsties i complicacions. 

La última rei·al ordre estableix un gravamen damunt els olis ex
portats que va, .segons· els preus i pels olis d'acidesa inferior als qua
tre graus, d'un mínimum de 10 pessetes per cent quilos a un màximum 
de 50. 

Els olis tnostres en sortir dels nostres ports, ultra el ;r€càrrec t::en
sibilíssim de la pesseta, enfront de la moneda dels països competidors, 
portaran doncs el pes d'un dret d'exportació que es cobrarà l'E-tat. 

No sabem veure per quina ra.O l'Estat s'ha d'e cobrar aquest dret; 
el que veiem, en ·canvi, és l'encariment inevitable dels olis d'expor
.ta:ció. 

Les conseqüències d'aquestes disposicions són ben fàcils <le preveu
re. Itàlia i ;França t-robant .oa.rs els nostres olis per cupatges, que són 
els cp.1e h8.bitualment ens compren, no els !COmpraran i es dirigiran, 
com ohan fet BIIl· altres ocasions, allí oo els preus els ;resultin més wn
venients i on el comerç s'excercehi lliurement, com per exemp1n, a 
Tunèsia, •Grècia, Asi.a · menor, 'etc., paii.Sos que lofereiX!en, al mateix 
temps, l'aventatge de tenir també la moneda depreciada. 
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Amb els olis fins de marca que van .directament als països corosu
midors passarà el mateix, -car hauran :de lluitar amb els olis de proce
dència italiama i fra,n-cesa, els quals sense gravàmens, aprofitant la mo
neda baixa, pagant més barats els envasos, ajudats per wn servei 
més perfecte de comunkacions i transports, etc., podran ésser venuts 
a preus més baixos que els nostres. 

Durant la guerra, malgrat aquella famoiSia politica de proveïments 
d 'ingrata memòria, les -circumstàncies favorables ens permeteren de 
conquerir alguns mercats; vinguda l•a pau hem anat perdent a poc a 
poc el terreny guanyat en bona part per la nostra inferioritat comer
cial. Ara, amb aquestes disposiciQII1s, rucabarem de perdre el poc que 
~ns quedava. 

La crisi de la producció 

El Foment del Treball acional ha dirigit recentment un manifest al 
país productor remarcant l'estat ·d'.agudís.sima 'crisi que està atl'aves
sant la nostra producdó indusúrial i agrícola. 

El desnivell que ja ·en temps de pau hi havia en el nos~re intercanvl. 
entre la importació i l'exportació reaparegué i augmentà després td.e 
l'armistici a tal punt que en 1920 saldàrem amb una pèrqua de 338 mi
lions, de 1,154 -en 1921, de 1,338 en 1922 i de 748 en els vuit primers 
mesos del passat excercici. 

A:quest empobriment anual ha ·repercutit en la prodU<oció, determi
nant la crisi ·actual, la qual per altra part és agravada pels tractats 
de comerç desfavorables. 

Pel que es retereix ta la producció' agrària el manifest nota que la 
importació de pmductes alimenticis, els més idèntics als nostres, pujà 
en 1921 a 746 milions de pessetes i en 1922 a 648. · 

Per això ·el. Foment ·del Tren all Nacional demana la unió .de tots els 
productors per imposar als pod.ers públics un ·canvi d'orientació en l a 
polítiJca econòm~oa. 

El-s ag1icultors, creiem, no pGden fer el sord. 

INFORMACIONS COMERCIALS 
Vins 

·Hem de repetir també aquesta quinzena la nota descoratjant que 
venim repetint fa uns quants mesos. El nostre mercat continúa estau
cat; l'exportació és ben poca sobretot d'ençà de la lamentabl·e baixa 
dels francs. El gov>ern francès ha mirat de seguid'a d'aturar la deva
llada, que de continuar un xic més hauria pres el caràcter d'una catàs
trof·e semblant. a la del marc i nosaltres, per l'interès que e'hs té, hem 
de d•e&itj ar qúe reeixí a .estabilitzar la seva moneda .a un preu . conve
nient i raonable. 

Les noUcies sobre el mercat francès milloren un xic peTò 'fins ara els 
av-entatges són solam-ent pels «vigneronsn i no arriben a nosaltres. 
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~ que es desitgi, pot obtenir-se : 

. còmoda, fàci~ i econòm.icament, adoptant una 5 

BOMBA BLOCH 
La única que no necessita engrassament :: La venen 
* * * * tots els bons electricis~es de Catalunya * * * * 

JAUME CUIXART 
CONSTRUCTOR 

.-. lli O fi cine.- a Barcelona: Gran VIa Laietana, 11, pral. • ••• =.· 
" Sagunfo, núm. 110 :: Talèfon B 140 :: Badalona ............................................................................ ·-······················ 
=··························································· .. ·····································= . . . . 
~ ASSECADORS Demanint-se .S 

detalls i. 
per a productes agrícoles pressupostos 

Maquinària Subministres industrials 

Mallorca, 280 

LI ú ri a, 100 

BARCELONA 

C. A. Gullino, lng. 
Agència Tèeniéa General 

Telèfon 1066 G 

Telegrames: 

"Gullinoatg" ................................................................ -.................................. . 
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllll,§ 

§ ~ 

! Els Adobs químics de la casa ~ 
§ ~ 
- -

Quintana 32 'Corres 
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Enriqueixen a l, agricultor 

Aíxl ho certíjiqucn tots 

els, que els han empleat 

Ous desinfectants per 

- a gallines i coloms -
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.Quintana 
Carrer de .Barcelona, 4 .. . . 

'Corres 
TRRRRUONR 

= 
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En dirigir-vos a les cases anunciado~ citeu AGRICULTURA 



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 "S.ARTORIUS" :: Microscopis "REICHERT" 

Porcellana fina resistent al foc : : Vidre }ena Í corrent 

.Aparells per a tota cldsse d'anàlisi de vins, "S.ALLERON", 

"M.ALLIG.AND", etc. :: Estoigs portàtils per a anàlisi d'olis 

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

Estoigs portàtjls per a analitzar RÀPIDAMENT la llet, 
APROPIATS PER A VETERINARIS 

Grans existències en material de 

CIRURGIA I VETERINÀRIA 

....................•.........................•. 

AL THEIN 
PINSO ME.LASSAT SEC 

per a tota mena de bestiar 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Rendeix la major utilitat 

en l'engreix i la producció 

de la llet 

I 

i . ............................................... : 

B~scules 
• ca1xes per a 

cabals 

W~lrJ~!rlPJ~~ 
PArlAment, 9 

l3~~($(8~@)11i)~ 
---·---. ----------· 

•••••••••••• 
En dirigir-vos a les cases anunc~adores, citeu AGRlCUL TURA 
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Les inundacions del Sena havien aturat les compres però ara el mercat 
es mou un xic. Les expedicions són més importants; la perspectiva. 
de noves càrregues pels vins que podrien r-esultar d'els projectes finan 
ciers que s'estan discutint .al parlament, són s~gurament Ja causa 
p rincipal d 'aques·ta activitat. Si és així, és molt probable qu.e aviat 
les coses retornin corn abans i l.a calma to.r ni a apod·erar-se del m ercat. 
EJ.s preus han puj at lleuger.aanent; els vins negi'e!? estan a 8.25---8.50 
francs i els blanos a 9 francs. 

Senyalem .algunes v·endes feLes per Sindicats: Cooperativa de Cayl.ar 
(Gard) 1,250 hectòlitres de 6,8 graus a 58,25 francs; Cooperativa de Ca
villargue (Gard) vi de 8.8 graus a 7G' francs; Celler cooperatiu d'e Lu
nel (Herault) vi de · 7,8 graus a 62 francs; Cell-er cooperatiu de Marsi
llargues (Herault) vi de 8 graus a 65 francs; Cooperativa de Saint 
Maximin (Garda) vi de 9.5 graus a 81,80 francs. 

Els vins rosats -estan atravess.a.nt a França una forta crisi. El grup 
vitícola de la Carnbr.a d•e Diputats, que cqm tothom sap, cons:ttueLx 
una imponent minoria batalladora aguerrida ·se. n'ha or: upat 1 ecrJ:Jt.rnent 
demanant· mesures legislatives. d·e caràcter protectiu. Durant llarg 
t emps els vins rosat s d'el Midi eren descolor·ats i venuts com a vins blancs 
co&a. que era prohibida pels vins .n egres. En els ú ltims .anys, p·erò, els 
vins blancs, obtinguts de raïms blancs, han estat produïts en major 

VINYATERS probeu els CALDOS A BASE DE SOSA 
són els més moderns i de més eficàcia. Demaneu fórmules als Magatzems 
de drogues o dirigiu-vos a SOLVAY & c.a- Apartat 403- BARCELONA 

quantitat i permeten acfu alment de ~atisfer l-es demandes del consum 
sense haver de recórrer als rosats decolorats, els quals, essent obtin
guts després de manipulacions oneroses r esulten cars. P ·er altra part, 
el consum directe d'els vins rosats sembla que dism inueix en proporcions 
alarma-nts per causes 'que ben bé hom no pot explicar-s•e satisf,actòria
ment. El fet és, però, que l 'avenir n o es pres·enta massa falaguer pels 
vins rosats i. les revistes franceses no saben indicar altre remei que Pl 
d·e disminuir la producció. ~ 

El dia quinze del corrent ha acabat el plaç per la denúncia del tractat 
comercial amb França. Els industrials catalans i junt amb .ells sls 
nostr-es vinyaters, representats per Ja U. V. c., es dirigiren al govern 
demanant la denúncia com a mesura prèvia per contr~ctar un altr e 
conveni en el qual l-es nostres prod:uccions i la vinícola entre -elles, fo s
s in millor considerades. El govern però, no s'ha escoltat la demanda 
i el tràctat cont inúa en vigència malgrat que la indú: tria i l'agriclJ.l,

'j.ur.a rn!hen ._rebin, com. j a · ha demostrat l 'experiència, c_ap aventat-ge. 
Les n'b.tícies que ens arriben d' Xtàlia indiquèn si fa o no fa una si

tuaciÓ s~mblant a Ja npstra. L'exportació a França, que allí també 
cbnstitueix la vàlvula de seguretat, s'ha aturat i si >els vins bons i con
servables aguanten amb oerta intranquillitat .els preus, .els in feriors, en 
canvi, baixen ràpidament. Els vinicultors italiailJS demanen, per això, 
una r-ebaixa de la taxa que pesa sobre els vins, i En Mu_?solini, que é$ 
home que està a l'altura de la situació, ha promès d'estudiar b'enevo
l an'l en t Ja., qüoo.tió. 
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En conclusió, poc més poc mEmys, estem com estàvem. Ni la reial 
ordre sibillina ::.obre l'ús de l'alcohol industrial, ni el tractat amb Ità
lia, deixen sentir, per ara almeys, cap · efecte. Veurem si el deixarai1 
JSentir més end'avant. 

Olis 

Les noves disposicions governatives ban fet que el mercat tingués 
un moment d 'atuT i que fins bi hagués certa d.esorientació. 

La R. O. no podem pas criticar-la perquè esj.à feta amb tota la bona 
intenció, però bi fal~ una mica cLe decisió i de vai\)ntia. 

Diu les coses mig velades; l'ú~ic que · diu és que l'exportació es farà 
a caprif::i de la Junta Central d'Avituallament=; 

Es d'ir, que •el que vulgui exportar, té de demanar el permís per 
mediació de là Junta local a la CentTal, i aquesta resol. 

Es dóna la coincidència (i ja sap el l:ectór que sóc a Sevilla), que des 
d 'ací s'han cursat la mar de demandes; puix bé; les que !S'han resoú 
més aviat són les we l'qli en llaunes, amb la .qual · cosa es deixa V€Ul'e 
l'equívoc we què es vol protegir al marquista de llaunes, mentre es 
deixa desemparat al marquista en barrils que té tant dret com l'altre 
a la protecció, i és que amb això predomi.na sempr·e el criteri andalús 
d'exportar en llaunes. Al cap i a l'últim, ja ho veureu com prohibiran 
l 'exportació de l'oli cp.1e no estigui envasat ~n lla~ne.s, i si bo fan així, 
com ho farà !'•exportador de l'oli 'que amb el se:u .esforç ba fet una cliente•la 
a Anglaterra o Noruega cm èñv.ia ·l'oli ·en barrils? No li ~ocarà 4ltre 
remei que plega.r, perquè oels Glients no li p endr!:t l'oli en llaunes, sinó que 
si no el pot servir se n'aniran a com,p:r:a¡r-lq ·a Itàlia o França, p üsos on, 
malgrat no. tenir tot sovint -collites, no 'han prohibit mai l'exportació. 

En totes les coses imitem oen legislar als veïns, i amb l'oli no ho volem 
fer; si imitéssim a It;üïa no caldria que ens restringissiiJ l'exportaCió 
llli ens intervinguessin la cfrculació dels olis. 

Itàli,a i França envien ·el seu .oli a l'exportaciò, mes en comprell: del 
nostre per a posar-hi les seves marques, m~ntre pe-l consum· nacional 
hi destinen els olis d'e llavors, que fa.briquen a casa seva o importen de 
l'es-tranger. A casa nostra això no ,es pot capir i prefereixen iancar n 
trabar .!'·exportació, 

El mercat, com d:eia, ha: estat desorie,ntat, però·, no o,bstant, s'ha sos
.tingvt amb ·els seus preus i cap modificació' en ·ells té de notar-se. 
, El venep.or, d'altra banda, està confiàt ·en què encara pujarà, el co

merciant no ho sap dir, p erò es veu una manca g:Possa d'oli per tot 
arreu que encara que .e; tanqui del tot no n'hi 'haurà pa¡s pel cm:Ísum 
de la península 

Els preus han 81gut d~ 92 a 94 raJ& .els ' <:{)rrent! i de 100 ~ · 106, r.al-8 
els fins en arroves ·d'ohze· quilos i mig a Màlaga i Sevilla. . 

'A Baroelona, -b'an e;s·tat desanimats del tot i les seves cotitzacions 
han sigut baixistes, .encara que el qúe n'ha necessitat ha tingut de pa
gar bons pr.eu,s. ' 

Els olis .al sulfur ban .sofert també un estacjonament, essent més 
recercats €ls de baixa acidesa que s'han arribat a pagar a 160 pessetes 
els 100 quilos sobre vagÓ' procedència. 

També a França els olis sofr;eixen una puja.._ El· foet és atribuït .prin-

.. 
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cipalment. a la collita que arreu dels paiisos olivrer& ha estat inferior 
a les pr-evisions; així a Tunesia, on hom pensava assolir els 7 milions 
de cruilos, s'arribarà amb prou feines als 4 milions i roig. 

A Marsella actualment els olis del país es cotitren a 710-720 francs; 
els de Tunesia extra a 740-760, els d' Argèlia-.a 660-690, amb envà~ a Mar
sella. Tot per cent quilos. 

Cereals 

El plet que sostenien els blat.aires d·el Centre amb els farinaires del 
'litoral. s'ha resolt. Era un P'let o una qü,e•s•tió de resistència i n'han 
tingut més els blataires . . No ha sorprès a ningú. Els cerealistes no 
volien cedir, ·els farinaires s'abstenien d:e comprar tant com podien. 
Plantejat així el dilema era de preveure per on J!S trencaria la corda. 

, Perquè Barcelona és massa gran per a no anar comprant blat i anar. 
ne servint a les fàbrique>E•. 

Està clar, seguint aqueix carni <fe grustar el de sempre i no entrar
ne gaire, ha arribat ·el moment d'esgotar-se les existències o poc menys. 

I el moment ha sigut apr•1fitat pels comerciants de Castella, que en 
un dia don·at han dit: s'h~n açabat l·es contemplacions, senyor ' fabri
cant, si fins &.ra t.'has f•èt el desmenjat, ara que ja sabem que tens ganes 
de blat l'bas de pagar a tant. · 

Què ha passat? Què passarà? No res; que com ·s'ha de comprar 
blat a Castella per a mour.e totes les grans fàbriqúes del litoral català, 
els fab1icants tenen l:l.'anar comprant. · 

Però aqwesta puja naturalment ve condicionada a la perspectiva de 
la vinent collita. Què es presenta bé? Doncs el bla~ baixarà perquè els 
tened'ors d 'aqueix preuat cereal amb una bona pinta de collita no solen 
ni hi ha raó de què guardin les existències per amuntegar amb les de la 
pròxima collita. Si no es presentés bé la 'collita en peu, al-eshores es
qüe· .tió de guardar blat per a especular amb l•es úniques existèncioes d'3 

què es podria disposar. 
De totes maneres s'ha de constatar la puja general d:e totes les clas

ses que es por!en al mercat. 
La darrera nota o cotització oficial publicada pel Collegi de Corre

dors d'e Canvi i Borsa anota els següents preus per a les classes que :t 

continuació s'expressen P'er 100 quilos sobre vagó orig.en: 
Cand·eal Castella, 41'-44; Mancha Cand'eal, 41'50-42; Aragó (Jaca) , 

4l'50-42'50; Extremadura planquillos, 39'50-40'50; Extremadura Cru
xer, .41 ; promig de preu del blat de Castella, 42'65. 

Les farines segueixen les osci1lacions del mercat i per tant han ex
perimentat un xic de moviment. Els preus a què es venen són els 
següents : 

Extra blanca superior, 58' -59; extra blanca corrent, 58; núme
ros 4, 39'50; segones, 36'50; terceres, 32'50; quartes, 30; extra força 
de blats nacionals, 75'-76; segones, 35'80-37'50! teroeres, 30'-32'50; quar
tes, 29'50-32. 

El blat doe mpro disponible >Sobre aquesta plaça i en el moll, es co
tifza a 38'75-39 p-essetes els 100 quilos sobre carro, essent ferm el preu i 

constants les arribades 
LLUÍS MARSAL 
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NOTICIARI 
El conTeu del tomàquet a les CanàTies. -La nòta publicada amb 

aquest títol en el número passat d 'AGRICULTURA, h a merescut d·e pel'
son.a 'tan coneixedora d:el comerç de Canàries com don Albert NogÚera , 
una .aclaració que completa i 11ectifica .algune-s dades que allí donàvem 
i que nosaltres agr.aim. 

L'exportació de tomàquets es fa en caixes que tenen diferen lts. mides 
i el pes mi f· à de les quals pot consid·erar-se d'uns set quilos. 

L'exportació canària de tomàquets no ha baixat en oels últim anys 
dels 4 a 5 milions de caixes; en els últims dos o tres anys n'han arri
bat .a sortir &-7 milions. Sol&ment les ucursals que la casa oguoer.a 
té a Les Palmas d a Tenerif-e, dedicada a la venda dels embalatges p:er 
l'exportació de fruits d'aquelloes illes, peru:a co1locar en les d'ues collites 
que es fan anualment uns cinc milions de caixes. 

Els envios són fets usualm¡ent en bultos de quaLro caixes cada una, 
que vulgarment s'anomenen atado~. 

-Els vinyaters catalans per mitjà de la Unió de Vinyat~rs s'ha adhe
rit a la campanya promoguda pel , Foment del Treball Nacional, dema
nant la denúncia del tractat amb França i Ia contractació de nous 
conv·eilis comercials en els quals siguin tinguts m~s en compte •els in
teressos de la 'nostra •producció. 

Uns quants vinyaters d'e no recordem quina 11egió han protestat d'a
quest acord dels catalans i •s'han dirigit al govern demanant qu-e no 
sigui denunciat el tractat amb França. 

Decididai'Il;ent hoem de reéonèixer que hi ha gustos per tot. 

-El govewn .. ha contestat a l(JJ demanda de l es nostres entitats pToduc

tO?·es que sollicitaven la denúncia d'el tractat amb França di>ent que :10 

pot é~ser. La qüestió serà examinada per una comissió especial -encarre
gada d:e l'estudi -dels tractats de comerç i ella qua'n ho hagi estudiat! a 
fons d' aquí un ·quant t.emps, indicarà &l, govern el camí a seguir. 

Entre tant eo.ntinuare.m patint les conseqüències del conveni. 

-Els .coloms del Pa'T'c. Dóma un to amable al Parc de Barcelona .Ja 
munió de coloms que. hi volen, més que més ara que la guà rdia urba!ll.a 
de • cavall . cuida de donar-los menjar. L'altre dia la Societat Prc•tee
tora d'Anima·ls i Plantes convidà al veïnat a 'pr.esenciar l'acte per a 
fer-lo testimoni del . premi atorgat a la Guàrdia Urbana. per haver 
1ograt amb la sev.a cura que ningú !IlÒ molesti •aquelles bestioletes. 

-Telèfons rumis: Ací a Catalunya va extenent-s-e la insta1lació de 
telèfo~ a les propietats rpr.als qu.e 'així es posen en relació amb els 
centres urbans. A Anglaterra en poc temp.s se n '.h an posat més de 
tres mil, segm1s manifestació feta ldel Director General de rCorr.eus de la 
Gran Bretanya. 

-Sem'bTes en ae1·iP,là. Aqueboa màquina voladora s'ha utilitzat fa 
molt poc temps a Califòrnía per a sembrar en un Uoc un xic huadd. 
L'avtador va volar a 15 metres: d'a•lçada i va llooçar 360 quilos de llavor 
esP'ar.gint-la per 6 hectàrees i miilja. 

/ 
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Ben comptat tot el preu mi.g de la sembra va ·resultar a 2,6 d ·.tars 

per hectàrea. · 

- Una escola de mecànica ag1·icola. A Catalunya no hi hem ar

ribat encara, :perquè val a dir que tampoc està gaire, -gaire, · estes~. lra 

maquinària agrfcola, però a Mons (Bèlgica) existeix 1l!la escola on en 

tres mesos poden ·els agricu ltors ·conèixer el mec,anisme, el mane.ig i 

funcionament de les diverses màquines -emprad~ en agricultura, així 

.com ··la reparació dels desperfectes que oo poden .esdev.enir en l'ús de 

les m àquines. 

-La Stu;?'e?·a del Seg1·e. de Menarguens, dóna d<ret als •cultivadors de 

r.emol·atxa a demanar a la fàbrica la pulpa seca que necessiten per •a 

lhms animals, amb prohibició de revendre-la. 

El preu es fixà a 9 pessetes el sac posat a quahsevol estació de la 

línia, peTò, segons tenim entés, fa pocs dies, ha augmentat, essent 

,avui a 9'40 pessetèlso el sac de 40 quilos, ü s iguin .a . 235 :pt~. ,la tonFt. · 

Aquest p-reu és per to.nes, doncs el -cultivador que vulgui menys d'u

na tona, paga a raó de 9'65 el sac. 

Els deJ.egQ)ts suïsso.s. i espanyols -reunits a Berna han adoptat uns 

acords - que han d'és.ser ratificats pe1s governs i•nteres.sats - establint 

ia relació entre l 'àcid tartàric i l'•acidesa fixa dels vins . Això era ne

cessari :perquè sovint en els nostres v_ins aquesta relació rebassava de 

la xifra màxima indicada pells vins d'altres pro.cedències ço que feia 

que foSISin rebutjoa,ts com aigualits, mentr.e eren ·oompLetame;nt purs. 

-La impo1·tància del CelLeT Coopemt'iu de Nulles, augmenta cada 

dia, veient-se <>bligada la Junta a i;ntroduir-hi ·cons11ants reformeiS. 

Els seus vins, gràcies a una ben entesa elaborwció que satisfà les 

exigèm:ies .dels més doocontentadissos tenen abundant i fàcil sortida. 

Daonerament n'1ha venut una bona partida a raó de 2'50 pessetes grau 

càrrega. 

-El cànem que es conTea a Espanya, es fa en vint províncies d'ella. 

La que en cull més és Alacant. !Després CasteUó, Granada i Sara

gossa amb forta producció. Segueixen per ord-re de produ,cció Múrcia, 

Alba-cete, Guadalajara, Lleyda, Terol,' Ba11celona, Osca i Tarragona. 

Pr<>dueixen ·càmem, però en poca quantitat, Toled<>, València, Navarra, 

Sòria, Burgos, Balears, Cuenca i Ciutat Real. 

- Moviment d'una 'TTIJI.aualilat de bestiaT. El Sind.'icat ag1icold de 

Cervera fa públic en .compliment de la Llei, que durant l'•any 1923 ha 

tingut assegurats 48 caps de bestiar per valor de 75,350 pessetes. 

Referen t a dit Sindicat llegim en són porta-veu que avançen tant les 

obres de reconstrucció i muntJatge de la maquinària en la n<>va fàbrica 

que si no hi ha res de n{)u pel mes de març estarà llesta i a punt d'en

gegar. 

La -Horficola Reusense 
Vi du a de P. Marsal ... TcUfon 6 3 

Rrbrcs - Planics 
Exportació 
RE U S 
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-El Consell Provi.mcial de FCYinent de Gi1·ona ha pres l'8Jcord de 
prooseguir la campanya a f•avor del conreu de -l'olivera i donar confe
rències per a divulgar elB resultats aSISolits fins ara. Està fonamentat 
en les excellències obtingudes amb les adobades racionals experimenta
des a Lladó on hi ha hagut collita emguany que en lloc no n'hi ha 
hagut. 

-El p1·ogrés de l'Ag1·icUÍfU1¡a fou el tema desenrotllat dioo em·era 
p-el P. Antoni Riudor, S. J., en el Collegi del S. C. de Barcelona. 

ÉS un formós panegíric d'un entès apologista de l'81gl'icultura. 
I 

-Degut a denúncies que 1·ebé el Delegat gove1-natiu de Banyoles s'ha 
practicat una inspecció al Sin<hcat •agrícola de dita pobl8Jció. 

El Butlletí del Sindicat en dóna compte amb 1es següents satisfactò
ries paraule&: 

"La inspecció V8J ésser sumB~ment minuciosa i detinguda examinant
se detingudam•ent llibres, -inventaris, documentació acords de Juntes, 
tot el referent a l 'emprèstit, balançOIS, talooaris, fa-ctures, maquinària, 
etcète:v8J, etc., de to,tes i ;cada una de les nost-res Seccions. 

El resultat de la inspecció va ésser tan satisfactori que nosaltres 
amb totç¡. &inceritat donem Les gràcies .als qui amb les sevas denúncies 
la varen motivar j•a que, molt millor de tot quant podia dir i far la 
Junta, h8Jn vingut a· donar als IJ1ostres .socis una prova plena i gens 
twspitosa de la bona mama, de la recta i acurada administració i de 

l'excellent situació del SindicaL> 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

\Ha sollicitat els a.uxilis tècnics per a la construcció d'un Çeller Coo
peratiu, el Si.nd'icat Agrícola i Caixa Rural de Verdú. 

El Servei d'Arbres Fruiters ha contestat consultes d'Aguilar d2 Se
garra, sobre oliveres; de Almenar, sobre malalties de l' ametller 'Í. de la 
prunera; de Sitges, sobre ma.lalties del p·r.esseguer; d.e Mallorca, sobre 
varietats d'oliveres; de Sant Miquel· de Cladells, sobre malalties de la 
pomera; de Vil~eca, sobre vivers d.e l'olivera. 

Hi:;¡. contestat una consulta de la "Caméra dï Commercio italia.na per 
la Spagr¡an, sobre els establimen~ s industrials de 'caràcter agrícola de 

• 
Catalunya:, que pòden ésser visitats p·er una comissió de productors ita-
lians que vénen al nostre país en via:ge d'estudis. 

Ha contestat ensems una consulta de l' "Institut pro fructicultura ita
lianan, de Roma; sobre les nostres varietats d'olives per a conserva. 

Ara està ¡;>reparant la campanya d'esporga d'oliv-era en l·es comaJ'ques 
del Pla de Lleyd.a, Urgell, Segrià i Empo·rdà. 

El Servei de Viticultura i Enolc.gia ha fet una VÍsita al Celler Coo
peratiu, la vinifica-ció tècnioa del qual anà a •càrrec d'aqueix Servei. 

AIÏxí ·mateix té en .estudi les modificacion.s a i·ntroduir a la installa
dó mecànica · del OelleF Cooperatiu de Falset. 

El Laboratori de P•atologia vegetal té e;n estudi els rr;¡·ètode& de diag
nòstiÇ d·el mo~bo dels animals .de P.eu rqdó, aixi com els tractament:; 
més pr~c~ics peT a la terapèutica, de la ' ronya d.e]s -conills. 
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Bn. aquesJa secciÓ es respondrà gra
tultamenl I per torn rigurós, a Ioles 
les consultes que facin e I s llegidors 

J. C. CALDES DE MONTBUI.-Per ,corregir .el seu. vi que ha quedat dolç, 
f·ad 'l f,ermentar a . la :prima'V.era emprant llevadura se.le:ccionada i pura 
.i afegint uns 15 grams de fosfat amònic per ·carga. És convenient 
de sembrar aquesta llevadura .activa p·er evitar que els gèrmens con
tinguts al vi, puguin pendre el predomini i determinar fermentacions 

' ' dolentes qp.e li d.onarien urn vi defectuós. Ja sap segurament que gene
ralment els vins -que fermenten a la primavera han d'anar a p·arar a 
la facina. Emprant . llev.adur¡;¡. ·això pot evitar-se. 

Respecte al negre an:ïmal ll-egeixi ço que diem més avall. 

M. P. VALLS.--1En aquest número trobarà ·l'arti cle sobre el piretre que 
l'hi ~i!eressa. · , 

A. B. TARRAGONA.-El n•egre .animal -emprat en forta dosi, sobretot si 
no és de qualitat massa bona, d'eixa un cert gust no mol~ . .agradable;. 
demés treu un ric l'aroma. 

En lloc seu pot emprar la clara d'ou: dues clares d'ou per hectòlitre. · 1 

-Es baten les dues clares ï es barregen al vi agitant enèrgicament.· Al 
cap' de 24 hores es passa el vi a una bóta ensofrada . . 

Aquest tractament és possible que faci desaparèixer e.l gust que el 
molesta. :Si malgrat t.ot persisteix, u si el mitjà següent. Posi al vi 500 
gran1s d'oli d'oliva fi i sense gust, per hectòlitrre, remeni bé, deixi re
posar per dos o tres di·es, després tresbalsi. 

' ' 
· T. H. SANT .. MARrt.-S~, senyor;. el pintar els ceps amb !Sulfat d'e ferro 
retarda un xic l a ·brotada. Usi una soluc-ió ·al 40 per cent i tracti ~a 
virny;a al començament de la seg.ona quinzena de .febrer 

També pot retardar· la brotada podant molt tard quan els borrons 
de l' extremitat dels ·sarments ·començen tot. just a inflar-se; contrària
ment a l'opinió corrent, els sucs que s'escolen per les ferides- el plor
en gran abundància no perjudiquen les plantes. 

Amb aqüest.a poda ta;r.da'na és inútil de fer el tractament amb sulfat 
de ferro. · 

B. R. CiurAr.--<Atmb molt gust ·a,cceptem la collaboradó dels llegidors 
que ens honora semprè. Ara que no ens pod·em cornprome~.re de pt¡
blicar el~<:; articles que ens siguin enviats perquè n'hi han de ;no puhli-
•cables. Pot esta.J:" segur, pe~·ò, qve examinem tot el que rebem amb la 
major bene'Volença. Respecte a l'·ortogmfia no se 'n preocupi. 

R. s. 

El d ·b " • de la casa Quinlana & Torres- Tarragona- enrlquei
S a. O S quzmzcs xen l ' Agricultor. Alx f ho certifiquen tols els que els 

han empleat. - Ous desinfectants per a gallines I coloms 
QUIN,TANA & TORRBS: Carrer cie Barcelona, 4.- TARRAGONA 

... -· 
. t • 



11 6 Ag1·icttltuTa 

CALENDARI 

de sembres i planta cions de les Hortalisses i Farratges més 
general itz ats o cultivats a ·catalunya 

. 
' 

GENER I FEBRER 

HORTALJi;SES 

Es sernbl'en en tendes o ·en llocs molt calents per transplantar a 
l'a.irè lliure així que abonança el temps: 

Albergínies.-Pebrots primerencs Lloret.-Pebrots de banya, grossos. 
-Tomàtecs primerencs çle Vilaseca.-To.màtecs de pometa.-Tomàtecs 
1· pera, de poma, d'albercoc petit (des de febrer). 

Ainb les .mateixes .precaucions, ··alguns hortol•ans sembren : Apits, 
caTbassoneres1 Cogombres, Melons, Xíndfies, Alfàbreges tubèr~uls dé 
Mo.niato . 

Es sembren al d·esc9bert o a l 'aire lliure: 
Bledes grogu es o blanques.-Col ·de cabdell o de soldat, de Pasqua 

" Papelina, genovesa.-Enciam escaroler d'estiu, llarg, blanc o romà.
E!>carola de ·cabell d'àngel.-Faves.-Fasols primereNcs (des de f-ehrer .) 
-Julivert.-Pastanaga de taula . -P~sols nanos de set setmanes, alts, 
tiJabecs o caputxins.-Porros.-Ravanets mitjans, ro.don·s.-Remolatxa de 
'a.ula.-SerfulJ .-Xirivies. 

Es planten: 
Alls.-Carxof.eres (des de febrer) .-Es;pàrre.cs groosos.-Maduixeres 

! des de febrer).-Patates primerenques. · 

FARRATGES 
Es sembren des de febrer o, així que .el temps aròonança : 
CuJ geganta (per a fulles).-Marnties espesse~·.-Niàmares en tubèn;uls 

1 dul'ant éls dos mesos.- Trèbol grós 'O Trèfula .- Trepadella (millnr en la 
tardor) . 

Per majors-detalls dirigir-se a F ills de Nonell, P laça de Santa Maria . ..::..... 
Barcelona . 
..... . . . . ............ . . .................. .................... . . ..... ...... ..... . . . .. _. ••••••••• •• & 

: 

PUBLICACIONS DE 

f'E§t:~la Superior d' Agrit:ultura 
.' 

A. MATONS •. 
J. RA VENTÓS • • 
j. M. SOLER I COLL 
M. R OSSELL I VILA. 
F. N OVELLAS • . • 
M. ROSSELL I VILA. 

J. S ALOM. • • • 
J. M. R EN DÉ •. . 

BARCELONA 
I 

Fabricació d'olis 
L'art de fer bon vi. 
Les llets i llur apreciació. . 
Reproducció i herència en el bestiar 
Anàlisi d'adobs. . . . . . . 
la vaca lletera (Les· vaques i la 

producció de llet) . . . . . . 

6 
6 
4 
4 
3 

6 
4 L'ametller . . . . . . . . . . . 

OrganitzaciÓ' i guiatge de Sindicats 
agrícoles. . . . . . . . . . . 7 

pessetes 

> 
I » 

» 

.. 
~ -·····················11··············································································· 

tZn dirigir-vos a f¡fa cases anunciadores, eiteu AGRICULTURA 

.. 
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Maquinària i aparells per a l'agricultura 

PERE 

-. 

PARÉS 
Passeig Duana, 15 

Barcelona 

Diversitat de models i 
tamanys de FIL TRES 
«S IMONETO N» per a 
vins i mares : Filtre 
«U niversal» per a vins, 
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 papèr amian:to, 

etcètera, ect. 
'·~----

t 
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Tractors Aerícoles : 
- -

= 

ÇÇCLETRAC,, 
Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de major rendi
ment I de més utflital per a 
lola classe de cultius. 

Tot agricultor progressiu i 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enlerar-se 
dels aventatges que ofereix el 

Tipus W 14 /~2 HP. 
per a rota classe de cu llius 

Pessetes 12,000 

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

propierats 

= 
Aparells complementaris de totes classes i 
marques. a preus considerablement reduïts 

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

-
DemHnar catàlegs i proves al re
pTesentant general a Espanya: 

Automóvil Salón 
Trafalgar, 5Z 

_ Pes 'setes 6,500 = -
BARCELONA 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIF 
En dirigir-vos a les cases · anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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-r.DITO.RIAL 
LCATALANA 
Societat A..nòni:rna 

Té el gust d'oferir a j catalans, sol licitem 
tots els seus amics i el concurs per a tota 
al públic · en general, mena de treballs d'im
els magnífics tallers pressió : mostraris, 
d'impremta que acaba factures, cartes, talo
d'instal·lar i ampliar. I naris, tiquets, cartells, 
La gran capacitat , . anuncis, targes, 
de ren di ment de esqueles, llibres, 
nostre modern i~- · circulars, e s tats, 
sim utillatge i la revistes, memo-
seva absoluta perfec- ¡ ràndums, fulletons, 
ció ens permeten aten- menús, dietaris i im
dreno sols a la pro- pressions de totes 
ducció pròpia, sinó classes. Especiali
també ·a · qualsevol tat en tot ço que 
altre treball que sigui en ca talà. 
els nostres amics La mateixa im-
i el públic en premtà s~encar

general tinguin rega de que tets 
a bé encarre- els treballs si-
gar-nos. 

Impremta: Dels amics, 
especial
ment,- i de 
tots els 

guïn revisats, 
de lèxic, per 
l'Institut 
d'Estudis 
Catalans 

Administra e Ió: 
Fer/andina, 
[lúms. 7,9 i 11 
Tel. 5329 A. 

e IZ7:& ses 

Barcelona 

~ 
~w 

' 

us sucs 

Escudellers, 
núm. JO bis 
Tel. 184 A. 

sucs 
En dirig :r-vos a les cases anunciadores, citeu AGRJCUL TURA 



Està vos-tè encara 
empleant aparells 
antiquats? 

Podem propOrcionar a 
V. el mitjà de sulfatar 
amb un coat llmlta
diulm ela a eua vinya ra. 
Demani' ns dades i refe
rències dels cèlebres pol
voritzadors "CIVETTE" 
de baat, "FUTUR""de 
carro, i s,a dmirar à 
de no tenir-los encara en 
ús , puix poguent fer un 
treball perfecte amb 
un sol operari, té encara 
empleats una legió 
d"obrers que s u I f aten 
tard i malament sos grans 
vinyars. Demani vostè 
Catàleg. lnformi' s amb 
temps i l'adquïrirà .""CI
VE1'TE" i "FUTUR" 
són d' un cost limitat i 
donen completasatisfac
ci6, en pla o en pendent 

Escrigui a 

Establiments Viii· 
coles P. Case1las 
Méndez Núñez, 4, 
pral. - B~RCELONA 

I 
Aquesta fo
tografia és 
d'un dels 
aCiarells que 
treballen en 
els Vinyars 
Raventós, 
productors 

deiXam
pany Co
dorniu. 
un, dels 
50.0 que 
estan en 
ús. = 

I Camps Elisis de Lleyd~ 

S'enviaran 
gratis els catA
leg!J de les dife
rents seccions 
que eiJ dedica 
aque!Jta calfa 
a tot!J eliJ que 
ho !JOI·licitin. 

Gran Centre de Produccions Agrícoles 
Fundat per D. Francesc Vidal i Codina en 1<5611 

Dirigit per D. Silvi Vi
dal Pérez, proveí'dor 
de l' AiJ!Jociació d' Agri
cultors d'Espanya. 

/// 

Especialitats que recomanen a 
aque!Jfa antiga i acreditada ca!JaJ 

Arbres fruiters 
en grans quantitats, de leiJ elf· 
ptcie!J i variefat!J més superiors 
que en tot Europa es cultiven. 

Ceps Americans 
Empelts, barbats, estaque!!, in· 
jectables i plantacions/ Cereab 
de gran producció, llavor!J alfals, 
trtbol, remolatxes, naps, etc., etc. 

//Direcció 
telegrAf.fcaJ 

~Vidal-Camps 

Elí!lis-Lieyda~ 

Teltjon n. 0 .Z<'!J 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

I 



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

Econòmic 

Per a sulfitar mostos . conservar vins , 
desinf.?ctar r.:cipienrs, és insubstituïble 

Senzill - Pur 

llà=~~~~===:l Sals de Potassa ~~~~~~:=m 
d'Alsàcia 

Les més riques 

Exemptes d'impureses I 
m:=:=::::::=:::::;::::=::::::::;:~:=::':::::=:· Les millor presentades '.:-::::=::-~-~-z::::::::::.::::~:=::=;:¡¡ 

Les més barates 

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

Clarificador per a Vins 

""Te te de Boeuf"" 

AGENCIA DE BARCELONA 

Gran Via Laietana.; 4 - Apartat 872 

Publiquem i subministrem, gratuïtament, un Butliet! Agrícola quinzenal d 'os
cil·lació de preus l notes útils sobre Adobs i Productes per a i' Agricultura 

Edlterlal Catalana, S. A.-Secció d'hnoremta.-Feriandina, 7, 9 i Il. Tel. 5329 A.-BARCELONA 


