
'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Any VIII 5 març de 1924 Núm. 5 

AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

DIRECTOR: AUGUST MATONS 
Car del Servei d" Arbres fruiters de la Mancomunitat de Catalunya 

li 

li 

COL·LABORADORS 

JOAN AGUILO : : LISIN! ANDRltU : : JOAN ANGltL I 

GltNlS : : JOAN ARUMl : : LLORltrqÇ BADltLL : : JO-

SltP R. BATALLltR GUILLltM Dlt BltNAVltNT 

Llt~NDRlt CERVltRA : : ALBltRT DANEO : : C. R . DA

Nas I CASA,B¿SCH : : FRANCltSC DOU : : M. FAURA 

I SANS .. , PERit J. GIRONA PERE GONZALEZ 

LLUIS GUITART • . JOAN GUITERAS MANUEL 

LLRNAS PERit J. LLORT ARNltST MRSTRlt 

CRISTOFOL MltSTRlt JAUMlt NONltLL I COMAS 

FRANCltSC NOVltLLAS : : VICENS NUBIOLA : : C. OLI-

VltRAS I MASSO CARLltS PI SU:NER .• : : JAUME 

RA VENTOS : : JOSltP M. • RltNDll : : M. ROSSltLL I 

VILÀ : : JOAN SALOM : : JOSltP M.• SOLltR I COLL 

SEGIMON VANDRELL ERASMR D'YMBERT 

VALltRI &ERRA I BOLDO CSECRltTARI) 

SUMARI 

li 

La baixa de la pesseta, per August Matons. - Pels prunalres. Responent a un prec, per 

R. Sala. - Protecaionistes? Lliure canvistes? per Ramon Vidal.- ¿Com plantejariem la 

lluita biològica contra el cuc del ralm? per joan Agulló I Garsot. - D'avicultura. És 

remunerador el tenir aviram? per Bduard•Slm6.-La sericicultura al Japó, per L. Magrlnt. 

-L'adobada dels prats, per Agrlcola.-Comentaris.~ Informacions comercials : Vins, per 
Pere j. Llort; OUs, per Ltstnt Andreu; Cereals, per Lluts Marsal.- Noticiari.- Notes del 

Departament d'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya. - Consultori, per R. S. 

Direcció Administració : Rambla Sant Josep, 16, principal - BARCELONA 

JIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiHIIIIIIJIIIII;: 



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

millor els vostres vins 

Bombes: Fafeur -- Catalanes 

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

i llisos 

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

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

•••• 

VICENS VILA CLOSA 
(SUCCESSOR DE . KEGELS I VILA) 

Passeig de Gràcia, SS 
Dlrec:cl6 telegràfica 1 KEGE'VILA. 

Telèfon 1}}8 G. 

BARCELONA 

•n dlrlt:lr-vo• a les cases anunciadores, citeu AGRIOUL TURA 



11CONSERVOL 11 

VINI-ESTERILITZ DOR 
De tots els productes llençats at mercat per la important casa MILLER 

THOMSON & Co., de Loqdres, cap ha assolit l'èxit tan gran com 'l'obtingut per 
el ja conegut CONSERVOL, qual producte, destinat a la conservació i clarificació 
dels vins, ha lograt obtenir el màxim de perfecció sobre tots els productes simi-
lars llançats fins avui a la venda. . · / 

L'esmentat producte, d'una inofensivitat absoluta i garantit:z;ada, satisfà les 
més severes exigències dels ~és escrupulosos colliters i magatzemistes, Iogrant 
una dosi de 15 grams per Hectòlitre (100 litres); evita tota classe d'alteració en un 
vi, encara que aquest hagí sofert «coupage• o rebaixes de graus, com és en el 
fermentar, agrejar-se, 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'imprescindible necessitat als que 
venen sos vins en petits garrafons per a famílies, i a tot comerciant, ert general, 
pulcre en ses operacions. 

- - Preu: 15 peuetes quilo en pots O'fi!len, de Uauna -
Caixa de %5 pota (%8 quilo•), 300 pessetes 

Cada pot acompanya les indruccions per a son empleu• 

' ' · N E U T R . A C I · D O L ' ' 
"' ' EI «'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 
(agres), Picadures, Girats, Es~aldats, Verds, Amagranats, etc., etc., obtenint so
rollosos i garantizats èxits, excèpte en els casos en què un vi està en el màxim 
d'alguna de aques~es malalties exposades, en el qual cas, si no s'obté curació 
complerta per a donar, sortida al vi com bo, al menys permet la barreja amb vins 
normals, essent a l'ensems cobert d,e sobres, pel benefici que aquesta barreja re
porta, l'escàs valor empleat en el producte. 

Es ven en pots originals de llauna de I quilo i està admès per les lleis, usant-lo 
a la dosi de 200 a 400 grs. per hectòl., segons instruccions que el mateix acompç¡nya. 

Preu: 7 peuetes quilo. Caixa origen de %5 pots (%5 quilos), peuetes 150 , 

En venda: josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona.-Banús i Soler, 
jaume I, 18.-Barcelona.-Vicens Ferrer i Compañia, Plaça Catalunya.-Barcelona.
joan Cunillera, Freneria, 1.-Barcelona.-~amon Roqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoni B~lcells, Pica s, 4.-Tàrrega (Lleyda).-Pere Abadie, Plaça Constitució.
Tortosa (Tarragona).-Grabiel Hermíndez, Salvà, 10.-València.-Fills de ]. Igle
sias,-Rioseco (Valladolid). 

Productes Enològic~ 
Tanins.-Tartàries.-Citrics.-Metabisulfit de Potassa.-Antiferments 
-Clarlficants àcids.-Gelatlnes.-Aibúmlnes .- Colol'ants inofensius. 
-Decolorants. - A.nllàcids -Extracte sec.- Aromes: Burdeos,Me-
doc, Macon, Rioja, Sautel'ne. - EJ~:tracte de Moscatell i Ranci.
A.J?arells filtres perfectes Nacionals 1 Estrangers.- Mànegues per a 
baixos de vins.- Manegots per a aparells filtres,- Filtrollna.- Paper 
filtre.-Herbes Torino per a la fabricació de Vermut.-Essències per 

a la fabricació de Licors, etc., etc. 
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JOSEP ' EZQUERRA 
Portal Nou, 16 "' Barcelona 

LASPALAS 
Telèfon 4.79 .. S. P. 

!En dtrlglr-vos a les cases anunciadores, clt«u AGRICULTURA 
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POLVORITZADOR "lE RllTIONNEl" 
Per aire comprimit : Alta pressió contfnua : La compressió 
de l'aire sols es verifica una veg11da al dia: Bl més eficaç r.er 
al tractament dels arbres :: Adquirit pels Serveis Tècnics 
d'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya :Blanqueja 
i pinta 100 metres quadrats en 10 minuts : Adoptat per més 

de 200 pintors de Barcelona 

la Xerinèa 
"llvtt:ola" 
Per a fracta
ments del bes

REPRESENTANTS: 

Beninst, Turplni i t ... 
t!ar,ausijard!ns tonseu de tent, 239 • BllDtllLON.Il 

···················'11············································ 

BOMBA, BLOCtl 
La única que no necessita engrassament :: La venen 
* * * * tots els bons electricistes de Catalunya * * * * 

JA-UME CUIXART 
\ 

CONSTRUCTOR 

: Ofidnes a Barcel¡-,na: Gran Via Laietana, %1, ~ral. 
: Sagunto, núm. UO :: Telèfon B 140 :: Badalona 
: . . .............................................................. !••···································· 

• 
c~txes pera 

e~ bais 

Par16ment, 9 

~~lf\$~~®00~ 
----·---·---------· I •••••••••••• 

Elevador Hulticeriular 

taruelle 
la bomba que 
menys stasta 

L'única que s'instal'la 
sense baixar al pou 
Pot funt:ionar a mà 

tonstrocto~ 

A. Plñot 
tes Franqueses 
PrOwtllC:III 1le BMeelODil 

En diriglr11vos a lea cases anun-c!adQrea, citeu AGRIOUL TURA 
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Maquin··ària Olivarera 
PER A L'ELABORACIÓ D'OLIS 

Grans rendiments per a petites i grans instal·tacions 
I 

PROPIETHRI8! Ulslteu els molins I us convencereu de l'èxit 

Vista genera l de una instal·fació tipus lndus· ------,,-------1 
trial i mod el de < Elabor~ ció olie ra• per a un 
ren :l iment de 20 quilos d'olives en 24 hores . 

Car·acterístiques principals de garantia: 

QUALITAT- QUANTITAT- ECONOMIA 

QUALITAT.- S'obté elaporant olives recent collides. 
S'evita per comple t els t an perjudicials esquitxos. 

OUANÍ'IT AT. - S'obté del 85 al 95 per cent d'oli en 
primera pressió d'olives recent collides: S'obté un 
esgotament en les pinyoles molt major, desconegut 
=====_=;== fins la data -

ECONOMIA. - S'obté Ulf estalvi del 75. per cent de 
cufins amb molt major rendiment en igua ltat de 
persona l, loca l i material : Fa ctors en junt de 
moltíssii;na importància, difícilmen t d'obte.nir am h els 
demés Sistemes de Molins : Per a millors referències, 
visiteu instal·tacions i per a tota classe de projectes 

tècnica -pràctics 

Tallers SALVATELLA - Tortosa 

Nou •molinet•. Model 
1923, per a conèixer la 
quantrtatd'nli que con
té un quilo d'olives. , 

Pessetes 759 
Demani 's catàleg 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Està vostè enèara 
empleanf apari; Us 
antiquats? .. 
Podem proporciona r a 
V. el mitjà de sulfatar 
amb un cost llmlta
díulm els seus vinyars. 
Demani' ns dades 1 rde
rències dels cèlebres' nol 
voritzadors "CIVETTE" 
de bast, "FUTUR" de 
cerro, i s'admirara 
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 fa 1 en 
tard i malament sos ¡!ran s 
vinyars. Demani vostè 
Catàleg. lnformi 's amh 
temps i l'adquiriril . "Cl
VETTE" i "FUTUR" 
són d'un cost limitat i 
dónen completa satisfac
ció, en pla o en pendent 

Escrigui a 

Establiments Viii
coles P. Casellas 
Méndez Núñez, 4, 
pral. - :aARCELONA 

• 

,. 1
-·" 

Aquesta fo
tografia és 
d'un dels 
aoarells que 
treballen en 
els Vinyars 
Ravent.ós, 
produc Ior s 

del Xam
pany Co
tlorn iu. 
Un de ls 
!>00 que 
estan en 
ús. = 

Llavors per a ---------------=------1 
farratges .de 
puresa i ger
minació 
garantitzada 
No compreu sense 
demanar preu s a 
aquesta casa 

XA NCO I CALV I S 
Bailén , 2, en li. 
BARCELONA 

I. 
~-~----~--~---=---~~-~~ 

... 

"' -AGRO IBERICA., S. A; 
I=======~===========BARCELONA =====i 

Nou de San Francesc. 34. pral. 
Telèfon A. 2514 

Sofres de totes 
c:lasses per a 
I 9Agric~l tur<t. 

' i Indiastria --· 

Fàbrica i mo
lins a Vilafran• 
ca del Penadès 

En dirigir~vos a tes cases anunciadores, ' citeu A'GRICUL TURA 
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Els més 
pràctics 
i de majors rendí- B I a , d e· 
ments per a moldre: - I 

50 °/0 d'econo
mia de força. 
Únics per sa 
perfecçió i preu. 
N., compreu 
s en s e veur~~ls . 

Garanties i pro
ves a satisfacció. 

La casa més an
tiga: 

Jlldana, 4 
BARt:ELONA 

moro 
Ord·i 
11eeums 
l1inerau 
§Qcre 
Sal 
fio ma 
suro, etc. 

BOMBES 
tENIIIÍfiJGIJE§ 

Economia 
i finances 
Rel' I SiD 
Quinzenal 
d'Informació 
i DiWDIS}ac:ló 

Preu subscripció any a I : 
Barcelona, pessetes 10; 
Fora, ptes. 11; Nú,mer.o · 
solt: pessetes 0'50 

Surt els 
dies 10 i 25 de 
cada mes 

Demaneu exèmplars de mostra a 

Editorial tatillana, s. A. 
Rambla Sant josep, 16, pral. · 
Telèfon 4942 A.-Barcelona 

GRUPS TRA SPORTABLES 
especialment indicats per a recs 

~--- SISTEl'fA. ________________ I 

un~ nou. 
mogudes per 
corretja o di
rectam en t , 
acoblades a 
motor elèc
tric o mòtor 
de benzina 

BOMBES 
D ' ENCEBAT AUTOMATIC 

Les bombes BllRDOLL O 
PORTEN premsa-estopes i 
van amb coixinets de boles 

Demaneu catàlegs 1 preus a 

fill D'ENill BRIJGIJEDA 
Rlereta, 28 
Barcelona 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

l ' 

·-



EL MILLOR 
DESIN-
FECTANT 

Es ven aconduït 
enllaune:~ de 1, 

4 '/4 i 10 quilos 

Representant 
general per 
a EaP,an~ao 

Robert 
Teschendorü 
J. A.. Cla~é, }, pral. 

Barcelona 

.EN BRUT 

INOFENSIU I D'OLOR AGRADABLE 
NO TACA 

Per a desinfecció de local$, mobiliaris, estables, 
galliners i per l'agricultura. Contra paràsits, per 
a rentar le:~ robes de malalts infecciosos, espe• 
cialmenf tuberculosos. Per a usos veterinaris i 

per a eliminar males olors 

'•LYSOFORH" Dr. Han:~ Ro:~emann, Berlin 

Producte elaborat pel farmacltutlc don C. Sarr:las, en son Labo· 

retort de Barcelona, par ceesló cLysoform• 

Dr. H~ns Rosamann, Berlin 

INSTRUCCIONS PER A L'ÚS 
2 o 3parts de ··Lysoform• on bru\ por 100 parlsd'aiguaoalenta 

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

2. Desinfecció de la roba. La roba es renta després 
d'haver-Ja pnsat a remullar per espai d'unes 24 
hores en una solució calenta de I per 100- Heu's 
aqul un procediment adoptat en virtut del dicta
men facultatiu en nombrosos hospitals i sanatoris 
de tuberculosos i que es- reco ma na per a tota llar 
domestica. •Lysoform• neteja per si mateix i es
talvia sabó al propi t~mps que cóntribueix a la 
conservació de la roba. 

3. Pera recipients, retretes, bid els, escupideres. Ne
teja de tubs de desguàs i escorredores, dels arma
ris, frigorífics i rebosts. •Lysoform• elimina tota 
mala o)or. Els aliments no prenen l'olor deL ,J.y
soform•. 

4. Extermini de paràsits de tota esp~cie en locals, 
en plantes i animals domèstics (gossos, conills, 
gats, oce ll s, etc.). Una loció elimina ta mala olor 
dels animals. 

5. Per a usos veterinaris. Locions i compreses en ca
sos de tinya, pegadella, ronya i altres afeccions de 
la pell en els animals domèstics. Es recomanen 
friccions amb una so lució de 20 per 100 i tot se
guit una J .. ció amb a ltra solució al 5 per 100. 

I 

En dirigir-vos - a les casés anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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ANY VIII 5 MA.RÇ DE 1924 NúM. l> 

AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sorHda: 5 I 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 - Para: Pessetes 10 

Número soll: Pessetes 0'50 

Estranger: Pessetes 11 

La baixa de la pesseta 

L A pesseta, mercès a la guerra, havia arribat a rulture que un amic 

nostre considerava commovents, Havia esdevingut una moneda sò

lida, sana, aristocràtica. Ella·, que hav.ia conegut la misèria i la depl'ecia

çió, s'havia convertit-no certament per mèrit nostre, sinó per d.issort dels 

altres - •en una moneda respoectable i fins imponent. Però des de fa 

un quant temps ha iniciat una perillosa davallada, que prossegueix sen

s-e interrupció d qu.e ha de preocupar-nos. 

' o v{)]Jem pas •estudiar aquesta complicada qüestió .en tots els seus 

aspectes. Sobre la baixa de la cotització d'una moneda influeixen, en 

variada mesura, una sèrie de cau¡¡.es ben compl>exes i llur •examen ha 

d'ésser reservat als economistes. Nosaltres vol•em limitar-nos a asse

nyalar una causa i a fer-ne un ràpdd •estudi. 

En Cambó, a una demanda d'El Debate, de Madrid, ha respost que 

.els governs espanyols no ~an res per •evitar aquest mal que assimila 

Espanya al·s països que la guena ha empobrit. osaltres no coneixem 

el probfema en tota Ja seva integritat, ni les disposicions de caràcter 

•econòmic que els governs han anat successivament adoptant i no po

dem, per això, fer la matedxa afirmació; però, recordant precedents i 

' , observant com han •estat contractats els últims convenis comercials i 

J.es conseqüències immediates qrue han. tingut, pensem que En Cambó 

no ha d'anar gaire equivocat. 
!Els últims tractats comercials no són gens favorabLes a les nostre· 

producciops. Això ha >estat dit, escrit il demostrart. Itàlia, com a fa

vor especià), ens ha acordat algunes conoessions que no podrem apro

fitar i que encara qu.e apr<lfitéssim no tindrien cap yalor pràctic, i en 

canvi, n'ha obtingut algunes de ben sòlides que ja han produït blaus 

a C'eTtes indústries nostres. Del tractat .atnb França ja coneixem l.es. 

, 
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conseqüències: mafgra·t l'estat preca1i de la seva producció ind'ustrial, 

i roaf·grat les seves necessitats, la balança comercial .es tanca arn]} un 

benefici ,.per ella i amb un perjudici per nosalti•es, de molts milions de 

pessetes. Això vol dir, doncs, que .els tractats comercials existents, no 

sols no afavoreixen, com deurien, la nostra export¡:¡.ció, sinó que faci-
. . 

liten les importacions, ço que ens obliga, cada any, de trametre a l'es· 

tranger una suma d.e mdlions destina-ts a saldar la dïferència entre lles 

€xportacion.s i les importacions. La nostra riquesa, per tant, - pres

-cindint d'altres factors,- va disminuint; comprant més del que venem 

anem empobrint-nos constantment i l'•em'igració del nostre or porta Ja 

baixa· de la moneda. 

Ja h·em dit abans que aquesta, baixa no és deguda a una sola causa, 

i per això el d'esequilibri en el nostre comerç internacio:r;¡al és sols nn 

de_ls factors qu•e sobre ella influeixen. Però és, innega·blement, un factor 

important. La próva ens 1a dóna França, que per deturar la caiguda 

del franc ha ~pres mesures de tota mena, posant en primer terme aque

lles encaminades a veduir les importacions, és a dir, l'es compres a 

l'estranger, limitant-les als productes estrictament necessaris. Les raons 

d'aquesta nova política rigorosament iniciada pel govern francès l'ha 

donad'a, en sín:•esi, el ministr.e d'Agricultura, Cheron, el quaJ, en -el 

discurs de clausura d•el Congrés dels 'Pagesos francesos, ha dit textual· 

m ent: uEls esdeveniments a ·ctuals posen •en plena llum el problema 

»clie 1a producció. ¿Per què anar a oercar fora els productes de tota 

»mena que produïm a casa?· ¿P•er què fer venir de l'estranger, per 

»mhliard·s, les pr.imeres matèries que les nostres colònies podrien pro

»porcionar-nos? ¿Per què no d·emanar-los seda, llana, cotó, cautxú, 

»fusta, llavors olioses'? Quan hom pensa que les nostres iroportaciom; 

»han pujat •en 1923 a 30 mili.ards · de francs, en <els quals les nostres 

,,colònies representen una petita part, hom es pregunta si no ens assem

.:»blem pas a aquell propietari que ho compra tot al seu veí en lloc d'ob

·»tenir-ho a casa seva. Posar •en pr:oducció ' 1a terra de França i: d•e les 

~·nostres colònies, és una de les bones maneres de def,ensa'I' el franc.» 

I no és sol, això. La campanya proteccionista pren un caràcter 

xovinista. Tots els ddaris i l'es revistes recomanen d'esta:J.viar els pro

ductes estrangers i per 11es botigu-es hom troba cartells en els quals és 

escrit: uCada .got. de vi estranger que beveu, cada formatge estrang-er 

que mengeu, cada metr.e de tela estrangera que compreu, .cada pro

ducte •estr.anger que pagueu, són francs que surten de Franç81; def<ensar 

el franc és d'efensar la. França.» Les paraules d·e M. Cheron i aquests 

cartells indiquen b'en clarament que França aspira a tancar-se dins 

una barrera a través de la qual només podran passar els productes 

I' 
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<1e les seves colòni•es i tendeix a in~.e nsificar la seva producció per re

duir l es importacions·. 

Davant de l' actitud netament proteccionista de la major part d•eb 

països europeus, que ja remarcàrem .en un altre article, és blen na-, 

tural que els nostres productors cerquin unai def>ensa, la mínima de

fensa possible, alm·enys, que, consist·eix en establir acords, que, inspi

rats en el criteri avui dom~na11t al món; constitueixin una segura ga

rantia d 'enfortiment i de protecció a la producció na·cional'. 

La· denúncia del tractat amb França, demanada unà nim.ement pels 

industrial,s i p els agricultors catalans, tenia aqu•esta finalitat. 

.El conveni amb Frwnça, rígid per nosaltres, flexible i elàstic per ella, 

és en 1es seves mans un arm a; contra les nostl,es produccions que, d'un 
I 

moment a l'altre, po d'en veu ve' s ·eliminades. del mercat francès, cosa 

avui molt possible, sobretot després de l'orientació que; com )1em vist, 

pren la polí,tica francesa a conseq?èn~ia de la .baix8l del , franc . 

: El tracta.t amb França , n o sols no ens ha poÍ·tat els beneficis qu~ 

hom tenia dret d'esper ar, sinó que pot convertir-se en font de perju

dic;is tot· just ê l govern fr ancès vulgui 8lprofita r-se de les prerrogatiws 

qu·e en ell li són reconegudes i concedides. 

Alguns vinyaters han manifestat llur disconformitat amb la deman

da de doenúncia. Nosaltres pensem que han intlerpretat m alament el 

pensament dels v.inyaters catalans.. Vo le.r la denúncia no significa pa s

vol•er una guerra de tarif.es que seri.a funesta per als dos països; sig

nifica sols voler tenir les mans lliures per poder contractar un altre 

éonveni diferent·, en el quat 1els sacrificis i els avant.atges siguin recí

procs i equivalents i les facilitats acordades als productes francesos si 

guin corresppstes per faciÏitats concedides als, nostres productes. 

Solament una intJelligent política econòmica pot detura·r la baixa de 

là pesseta i la crisi de la nostra producció ~ la base d'aquesta política 

ha d'ésser n ecessàriament la de contracta•r convenis comerciaJs qui? 

assegurin Ja no tra exp~rtació i defensin la nostra producció , d'una 

competència ruïnosa. 
AUGUST MATONS 

No descon fieu dels Sindicats si actualment passen una crifi· Arreu 

del món • la indústria, el comerç, l'agricultura, la passen també. Es 

l'epidèmia d'ara que acabarà com totes les anter-iors i serà seguida 

pef un periode de grandiosa florida . Els sindicats són els amos del 

pervenir enc~ra que els enemics· diguin i prediquin el contrari. 
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Dels prunaires 

Responent a un prec 

I 

A L m es d'agost de l'any passlllt, quan aturada l'exportació de pruna 

fresca, s'estava .amb la collita empantanegada, va.ig: trametre al 

s ¡3nyor Director d 'AGRICULTURA, pregant-li la public8'ció, unes quartilles, 

escrites pensant que podien .esdevenir un bé, i orientar algun dels 

fruitaires , urgellesos, 

De cap manera em podia fi~urar que ·el tal escrit fos l 'orig'en dels 

amoïnos que exp1ica el meu 1estimat amic Andreu Ramon en la- carta 

d esclosa que em dirigeix des del número d'AGRICuLTURA de 20 de de

sembl'e proppassat. Tañmateix, no. desitjava pas aquest l'esultat, car 

.amic. 
Però La vostra carta, amb' 1el seguit d' e'nltusiastes comunicants (amb 

això solament es demostren d'un ample i modern criteri) que ha aixecat, 

m'ba sigut de debò agradable. Permeteu-me tots que em faci la illusió 

de què ba sigut la primera r esposta a la! crida que jo feia en el m eu 

.darrer· article d'AGRICULTURA del 5 de desembre passat, als pag'esos 

fruitaires, en pro d'una unió. 

Així; públicament és com 'ellS h em de fer conèixer, ·el que constitueixi 

els nostres èxits o els nostres fracassos. Perquè en lloc de cinc fntitaires 

que en aque,st cas present ens hem trobat en les planes d'aquesta rte

vista, sempre amatent a satisfer ànsies de la, pagesia nostrada, ¿no 

podríe~ ésser tots •e.Js fruitaires que, una vegada a l'any, ·ens trobés

sim personalment, per lligalr amistats, i ajudar-nos mútuament a re

soldre dificultats tècniqu1es? 

A més a més d 'a ixò, m'ha .agradat· també trobar en els quatre co

municats, maj-orment en els firmats pels senyors Solsona i M.assana, 

la demostració que 1eils l'esultats obtinguk.s amb llurs experiències, 

són talment com la tècnica preveu. 

Gairebé amb això podria considerar feta la resposta. En diferents 

articl-es meus, apareguts en AGRICULTURA, bi ha resposta a · gairebé totes 

l•es qüestions ~e es presenten en aquests quatre comunicats. En el 

número rue 5 de gener de l'any 1923 hi exposo la meva experiència en 

el secatge de 25 tones de pruna, de l'es quals 23 •eren Clà~dia verda, j , 
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2 Clàudia da,urada o Orero. Segurament, qua,ntitats de bon tros su
periors a les que han as&ecat els meus comunicants. Ref•el'eixo aquests 

senyors en el meu abans dit .article, i, després de· llegides llurs oexperièn
.c]es, •em confirmo· més encara en suposicions i ~afirmacions que •en ell 

bi feia .. 
Però, per a més I'8spondre .a la finesa, d'aquests prunaires, de de

manar el meu pa<I"er, concretaré alguns punts 'd•els qüestionats Si algun 
<l.els meus volguts lectors troba les meves afirmacions a,rbitràries o 
.concises, em serà un plaer respondre-li a quaJ·sevol acla,ració que par

ticularme~t o d'altr.a manera em demani. Jo, en cas par:eU, no dub

taria pas de demanar una: adaraci9. 
I 

La pruna Clàudia Orero és la que en els tra-ctats tècnics es co-

neix amh -el nom de Clàudia daurada, a l'Urgell té també el nom de 
Clàudia fr.ancesa, i a la pl:ana d•el Llobregat és' coneguda -per Falsa 
Clàudia . Mentr·e no se'm demostri el contra-ri (sempre •estic disposat· a 
Teconèíxer-ho), sostinc que la C. Orero no és una vaTioetat noval, pro

-duïda per aquest viverista.. Ess~t així, ens. troboem da van~ d'una pràc
tica comercial, doe perjudicis diirectes ~ils nostres frui:taires: 

Bé, amic A. Ramon. La Clàudia daurada, p•er assecar, no va ·ni 

amb rod-es. Dóna un rendïment massa baix, costa massa de remenar, 
Éi'.asseca· amb massa dificultat i dóna un producte que _és massa- lluny 
d'ésser excel:lent. No convé que .assequeu la vostra Clàu¡p.a Daurada, 
perquè hi tindreu més pèrd.ues que guanys, i amb ' el producte, neoessà

;z-i.ament dol:ent, que tindreu, més a,y;iat ajudareu a envilir el merc.at 

·consumidor d•e pruna, que no pas fareu per fomentar-lo. 

Ara que són jov-e::;, és el ' m illor temps per reemp•eltar els vostres ar

bres amb varieta•ts més útils. P erò .abans no ho feu, penseu qu-e a 
/ 

ta Pl¡:tna, del Uobreg.at, ja d•e temps bregats lfrn la producció fruitera, 
s'leS.~imlen molt més l a Cl. Daur.aèia que 'la Cl. Verd:a., 'perquè l.a 

primera d;óna. arbres més vigorosos, molta major producció i molt més 
-constant. Ai:¡cò mateix es constata a l 'Urgell. Hom diu que a França 
la Cl. Daurad.a hi és molt popul.ar. A la Plana d-el Llobregat, el seu 
'fruit és molt a.preci.at, d'8Stinant-lo als mercats francesos. La veritat 

és que els murcians, aquí a l'Urgell, no l'estimen tant com la CI. Verda. 
Però abans no les empeltessin, penseu, demés, que la Cl. Daurada 
ve gairebé un mes abans que la CI. V•erda, que és més grossa•, i de 
m és pl'esentació que 'no pas aquesta, i que Barcelona IE!S daleix per 
fruita. 

LYSINE ( GREZA), gran desinfectant i desodoritzant instantani. 
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Eli senyor Ticó parla de Cl. Verc$. ··Els s·enyors .Solsona i '.M:a.ssana 

no ho andiquen, però p els resultats de llurs experiències em figuro què 

degueren tractar també amb la CI. Verda. Aquesta va molt millor qu~ 

la CI. Daurada per. assecar-se, però resta. lluny encara de l'ideal. En 

això del secatge cal distingir si es fa en un abast industrial o <en un 
I 

abast casolà, de cuina. 

El primer cas és el qu e més .interessa a ls nostne.s prunaires. Si es 

tracta de Cl"àudies, s'han de _collir que no siguin ·encara ben madure;;, 

quan_ •encara tenen la: polpa un ~cic consistent. Quan es t'r.acta de pru

nes de bona mena d'.assecar, s'han de collir que -.sigujn madures èJ,el to~, 
I -
o que caiguin de l' arbr.e. 

' Sense esperar, se les immerge·ix en un bany de Ueixiu <ie sosa al 

0'5 % i bullint, durant un curt temps, pocs segons·, només el just per

què 1a superfície de pell del frudt es cliyelli <ie fini&sims talls, talmen~ 
semblant a les mans de certes persones en temps de fred hi~ern . 

Tot seguit e.s 'posen a ass·ecar. Els a-gents :assecadors, que f.an la 

feina, són el calor i l ' aire, movent-se. Per tant, quan s 'han d'assecar 

al sol (per àra és el cas· dels n~str·es p;runaires), · s'han de posar a llà 

on el sol hi cau més vertical, i durant- unes hores, i sens·e omb11e¡;, i que 

més corrent circulació d'aü·e hi ha. 

L'estenedor Ïnés pràctíc és el de 2 metres per 1 m etre, · amb fons· 

de fulla de fusta. L'estenedor de canya trenad.a no . served·x, 
1 
p·erquè es

pa;tlla els fruit;> i fomenta les ·floridures. 

L'obsessió del pagès prunaire, _que ha d'assecar, prunes, -ha d'ésser . 

de f•er ell record de ra.pidesa i baràtura en el secatge. La I'apidesa.. 

l'obté aplegant, •en el grau més prorici, els dos agents, calor i corrent 

d' aüe; Ja haratura, procurant mecanitzar (escaldar .amb màquina, es

lendre i m.oure els ,<e.st·enedors amb vag·onetes, triar .amb màquina, etc.¡,. 
' l:es ddstintes operacions del programa , de secat_ge ,acab:at d'explanar. -

El secatge a: l'ombra allarg,a• massa. l'opei·ació. Ultra àixò, com exac

tament han observat els meu.s comunicants, pròdweix un producte d'un., 
I 

color ros de pansa. Solament quan es volgués ,obtenir una pruna rof?Sa 

i no negra, ' s'hauria die fer el seca~ge .a l'ombra. Uavors s'us·en prune::;. 

•de pell que no sigui negra; <en acabant d'oesoaldar, se · sotmeten als fum s 

de sofre, es posen un dia al sol, i d:.alli es treuen per acabar-les d'asse

car a -l'ombra•. A Califòrn{a fap. una mi•ca .això amb la pruna Silver .. 

No s'ha criat cap gros mercat. Aqut podríem fer é!Jixò amb la pruna 

ccCoe's Gol!d..en Dro¡p~>, varief..Íit interessa,nt P'er m és . d'un concepte. 

Però primer ens val molt més produir la pruna seca, bona, n egra,. 

tipus f;ra•ncès. 

D_' una hectàrea de pruner.e;& se'n poden ]¡¡en bé col¡ir 15.000 quilos 
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de pruna fresca. En un estenedor dlel tipus que àconsello, hi caben 

prop de 30 quilos de pruna en acabant d'escaldar. Suposo que la co

llita dura tres setmanes. 

i el secatge es fa en vuit dies, cal•en 15.000: (30 x 3) =166 estenedors, qu ;l 

al preu de compra de quatr.e p;essetes valen 664 pessetes. Si el secatge e;; 

fa en 15 dies, calen 15.000: (30 x 15) =3::Í3 ~stenedors, que, al preu de com

pra de quatre 'Pessetes, valen 1.332 pessetes. Si el secatge necessita tres 

. setmanes (quan es fa a l 'ombra), calen 15.000 :30=500 estenedors, que, a 

quatre pessetes, valen 2.000 pessetes. A més a més del major cost d'uti

Jlatge, va anexe a aque!}tes variacions originades de mètodes deficients de 

secatge, una major extensió d'era per iostallar-hi els estenedors, que és 

factor a considerar, ja que tal t-erra . gaiflebé_ no es pot u:ilitzar per 

res més. 
' Tingueu present que aquest para.l:l.el entre les durades de seca.tge 

l.a necessi~at d'estenedors, no és absolutament exacta, perquè mai Ja 

durada del secatge és tan fixa com suposo. - Ni necessitant vuit dÍes 

per aJ secatge es podran usar to:alment tres vegades, hi neces¡¡itant

se 15 di•es es podran usar una i mitja vegades. Però aprop hi va. 

La collita que suposo per hectàrea no és cap aberració, ni d'e bon 

tros. En un quilo de CI. Verda , quan és madura, segons el tamany, 

hi entren de 25 a. 40 fruits. Suposem el cas més favorable. La ~o

llita d'una hectàrea repPes-enta 15.000x25=375.000 fruits. 

¿Ha pensat algun dels que s'han parat a as ecar les prunes enfil ant

les en canyes de rostoll de blat, o emvaperinant-les, el que vol dir aquesta 

l\J-ifra? 

Molt bé, quan se'n fan pocs quilos , p er a m enjar-se-les a ca a a 

l 'hivern. El seca~ ge enftlade ten -el rostoll de blat, ha de d"onar ne

cessàriament un p-erfecte r.esultat. 

He pracqcat el sistema d'empaperina-r. En aqu-est cas es tr• 

guen mesos a arribar a una perfecta dessecació (i es com

prèn que aixi sigui), però s'obté un producte de caracisí · 

tiqnes l.Jen diferents de la pruna cotT3l!t. d"' un gust i aroma que 

he de Peconèix-er que és bo. ·i hom trobés la manera. de fer aque t 

sistema de secatge en extensió industrial, i, per tant, barat, apostaria 

que aquest producte es guanyaria un bon mercat. 

Califòrnia produeix actualment als volts de 100.000 tones anyals de 

pruna seca, equivalent, per tant, cap a 400.000 tones de ·pruna per 

asSiecar. Si voleJXI an-ibar (vaja si hi hem d'arribar!) a aquestes xi

fres, Cal emprar per al secatge els mitjans més e,xpeditius que es 

coneguin. 
R. SALA 
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Proteccionistes? Lliure canvistes? 

L 'ASSEMBLEA del Fomient d·el Tr.eball Nacional celebrada darrerament ens 

permet de v-eure que mentre els elements productors- que supo

sem deuen ésser .els qu>e se'n diu vulgarment pagesos- de dteterminades. 

regions acorden demanar la d'enúncia d·els tractats de comerç d'aquelles 

uacions que ens tr~cten malament, ·els productors d'aUres regions pro

testen d'aquests ac<>rds creient-hi veure un proteccionisme .exagerat. 

D'aquesta desavinença hom és capaç de treur.e'n la conseqüència qu<:: 

els elements productors estan div.idits; però a nosaltres, q~e ens agrada 

veure totes les coses pel costat ct.e l'optimisme, ens causa forta satisfac

ció d'e comprovàr com els pagesos es desvetllen, comencen a cridar i .arri

ben a posar-se d'.acord sí és que saben 'entendre llur propi bé. 

En anar a anaJlitzar la qüestió ens Vle, però, una espècie de mal pen

sament de voler esbrinar quins són els elem.ients productors que tant 

s'han sign:ificrut, i .en' fer-ho ens trobem .amb allò que passa tan sovint al::; 

mítings: Parlo ........ diu un orad<>r- .en nom d'els lliberals o dels republi

cans o del qui sigui de la població tal o d'e la província qual o d'e tot 

el món, i en sentir-lo quedem boca-badats constatant que un home amb 
I 

tanta representació ho faci tant malament. 

Altres vegades succeeix que és .a un senyor desconegut a qui s'ofereix 

la representació de determinats 'elements d'una comarca. .Vostè- li 

diuen__. representarà 1els pescadors d:e llevant; no ha pas Çl.e valer-li que 

s'excusi que no ha pescat mai o que ni ha vist el mar tant sols; no hi 

fa res. Vostè ha m~njat alguna vegada peix? Si? Doncs ja n'hi ha 

prou. 
Una cosa molt semblant p~ssa amb alguns que es d,iuen repl'lesentants 

de la pagesia i que com a tals parlen en reunions, ten assemblees i posen 

telegrames sênse ~ltres atribucions, autoritat i coneixements que la que 

els dóna t enir unes finques .abandonades on van a passar vuit dies rt 

l'ístiu, i encara gràcies. 

Per ~ixò en ·mig de la pena, · no pot menys de fer-nos certa gràcia 

Vieure oom aquests homes ?'epresentatius arriben a trobar molts que es 

creguin qU.e veritablement representen quelcom i fins es pl'enen serio

sament llurs proposicions i protestes. 

ZOOLYSINE; podérós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
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Per a ixò, davant d'aqUiesta lluita entaulad'a entl'le proteccionistes i 

lliure canvistes i en tractar d'esbrinar si els pagesos catalans són això, 

.els castellans allò i els andalusos allò altre, ens fa l'efecte que avui com 

avui els pagesos l'únic qure som és tansem.endonistes i plataf o?·m.istes. 

I consti que no parlem en l'epresentació de ningú. 
RAMON VIDAL 

Cervera, f eb?·er 1924 

Com plantejaríem la lluita biològica 

contra el cuc del raïm? 

E L cuc del raïm el produeixen unes petites p~pallones que fan llur 

a.tJYarició a últims d'abril. Entre quatre i cinc dies de llur naixença 

s'ap~rellen i resten en disposició de fer les postes qure són isolades. El 

nombre d'ous no baixa de cent ni puja a més de dos cents. 

En les comarques tarragonines les nost11es observacions de 1922 a 1923: 

ens permeten de dir que la f.Enop hti1·a piUe1·iana quasi no existeix, que 

la Conchylis ambiguella existeix en un P'ercentatge molt pletit, i que la 

Polychros.is botmna (Eudemis) és la papall'Ona que verament causa es

tralls en les nostres vinyes. 

Aquesta papalloneta fa tl'es gener.acions anuals. Des de maig a úl

tims de setembre es poden trobar larves o cucs d' una o altra generació 

als ' ceps. Es una papallona nocturna, però així com la Conchylis vola, 

a la nit, la Polycbrosis solament ho fa a la matinada i a 1~ Viesprada. 

Les persones poc . pràctiqu1es en entomologia podran distingir per

f'ectament les larves de Conchylis de les de Polichrosis, perquè, col

lacades en superfície plana, en tocar-les amb un bastonet, les d~e Con

chylis quasj no es mouen, mentre que les de P olychrosis efectuen uns 

moviffilents molt r àpids i d'esordlenats. 

Les pèrdues anyals ocasionades pel cuc d'el raïm a la província d~ 

Tarragona s'han calculat en deu milions de pessetes. 

S 'han divulgat molts mit jans per a combatre la Polychrosis en tots 

els seus estats, però, sigui perquè alguns d'-ells són molt costosos, si'gni 

perquè .es r equ ei>eix un con1eíxement exacte de la biologia i de !'-evo

lució d'aqueix microlepidòpter , sigui per altres raons, el cert és que 

els nostres pagesos no combaten un flagell que anualment ocasiona 

tan 1enormes pèrdues mate1ials. 
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• 
Seguint els consells d'el professor Silvestri, antany volguérem 'estu-

diar els - paràsits que les crisàl~des de Polychrosis o Conchylis tenien 
a la nostra comarca; paràsits que, després d'acurat estudi, ens orien

ten per plantejar la lluita bi ològica contra la Polychrosis i Conchylis 

a començar des de primer;; de m arç. 

Les investigacions de l'any passat ens portaren a la troballa d'una 
grandíssima quantitat de Dibmchys afftinis en les crisàlid·es obser
vades. 

Es tracta d'un himenòpter calcídid, molt petit, que solam;ent mideix 
tm millímtre i mig, el qual diposita els ous dintre la larva de la Po
lychrosis Botrana, quan aquesta està p er a crisalid.ar. IJ:antes ve

gades les postes les di posi ta en la çrisàlid'a ja f•eta. En cada larva 
o crisàlida d~ _ Polychrosis hi ponen d 'un a quatre Dyb1·achys . . 

Els ous d·e Dibrachys s'aviven en petites larves àpo9-es que s'ali
men: en primer dels líquids qu;e troben dins la crisàlida, i despré~, 

més grosses, dels teixits cçmsist!~nts. Les l~nr.es d'e. Oibr;,.chys efectuen 

tota llur evolució di:p.s la crisàlida d:e la Polychrosis. 
R elacions cLel Dibmchys affinis amb altTes insectes. Aqueix calcí

did que, com .acabem de veure, és paràsit durant tot l'hivern de [.es 

crisàlides de Polychro'Sis, necessita altres insectes per a passar la '!~esta 
de la seva vid·a. 

Al Camp d·e Tarragona antany vàrem observar que les aparicions 
de Dibrachys tenien lloc entre ;el 23 de març i el lO d'abril. Des d'aques
tes dates, el Dibrachys necessita ·altres insectes p·er a poder .Per, en 
llur interior, les poste§l. Aqu;ests .altres insectes són molt variats, però, 
<ruan existeix, 1i serveix perfectament per a ev0lucionar I' Apanteles Glo

mero.tu:s, paràsit primari del cuc de Ja papallona d.e la col. 
En articles publicats ;en ·. aquesta r: vista i especialment en el que 

tractànm d,e ceLa Papallona de la col i ·els seus paràsi:s», dlguérem 
que al Camp de Tarragona •escasseja .Apanteles gLomeTalU$; volem v.eu

re una expliçació de }';escaJSsesa · d'Apanteles -en la gran abundànci.a 
del~ seu -enemic, el Dibr.aohys affinis. 

Des d 'últims de juny, el Dtbr.achys torna a parasitar les larves 1 

crisàlides· de Polychr.osis 

Així tenim qu e amb larves i crisàlides de Polychrosis i d'Apanteles 
el Dil;>racbys pot· passar tot l'any en la f orina següent: d 'últims de juny 
a primer.s d'abril, sobre crisàlides de Polychrosis, i de primers d'abril 
a julio l, sobre Apanteles. 

Per afavorir, dpnos, la proporció númèric.a die IÇhbr.achys, insecte 
contrari al cuc del ratm., s·erà n~c-essar.i que a la mateixa vinya o 
molt a prop d' ella es plantin cols que restin al ~erreny d'' abril .a ju-



Agricultum 127 

!iol En aquestes coltS es d·esenrotllarà el cuc i damunt d'aqu;est l'Ap an
teles. 

Amb les dades plleC'edents de la biologia del Dibracbys, hectòfag 
del cuc del raïm, com a cor ol:Lari es· planteja la lluita biològica, que 
pot ésser feta de la manera següent. 

Durant l'hivern, sempre abans de la primera Ò'e&ena de ma1·ç, amb 

eines a propòsit, es treu escorça dels ceps més arrecerats, pTocurant 
que sigui d-e Ja que porta J;Dés cri-sàlides. 

Amb molt poca pràc~ica s'i¡cons·egU'eix treure -escorça dels ceps, i 

.amb un x.ic d'atenci·ó serà de la que proporcionalment porti més cTi
sàlides d;e le$ papallones que volem comba-tre. Aquesta escorça la po

sarem en gàbies de tela metàllica, el teixit de la r,.rual sia de 1,5 miJ31í
metres quadrats. Les gàbies han d"'és>'er_ cobertes amb fusta, .amb 

\lna portella qwe permeti de. posar i treure !''escorça. 

Per cada cent metres quadrattS de vinyà, bastarà una gàbia. A úl
~ims d'abril podran treure 's les gàbi-es fins a la pròxima ca.mpanya. 
D'aquesta manera el D-ibrachys surt, d•es de març fins a mig abril, 
de les crisàli.des que. parasitava de Polychrosis i Conchylli , travessa 
la tela m etàllica de la gàbia i al camp comença altres generacions 

damunt Apanteles i d'altres insectes, entre ells PoJychrosis a l 'estiu, 
mentre que les paipallones de cri à}itles no parasitades peT Dybrachys, 
no podent sortir de la gàb:ia I er espessor del teixit, mor!ln, salvant-se 
així els ceps del futurs i segurs estralls d'aquest fitòfag. 

IJ'istingides pe,rson.alitats agrícoles ·ens consta que enguany planteja
ran la lluita biològica al Camp de Tarragona en la forma que hiem 

de. crit. 
_ JoAN AGUILú I GARSOT 

D ' avi cul tur a 

És remunerador el tenir aviram.? 

E N l~eru proposat d'escriure uns quant articles d'avicuJ~ ura, però 
cre1em :aeoessari, a-bans de r.eclamar l'atenció d•els lectors sobre 

'e:ls capítols esp;eciaJitzats que seguiran, de donar una idea de conjunt 

d"e l'aspecte •econòmic de la indústrja_ 
Ens plany tenir-ho de dir, però reconeixem qu-e l'avicultura a Ca

talunya no ba assolit ni de molt el lloc que li correspon dins la ri
quesa del país. 
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Podrílem, sens dubte, en bona part, don a r la culpa d•el seu endarre

riment als qui per la seva a:fició i privilegi figuren a l' avanguarda 

d'e l'avicultura catalana. Donant un :r.epàs Ueuger als qui amb cabals 

d e sobres han volgut establir en la nostra terra l'avicultura mod'erna, 

tot seguit se'ns apareix;eran a la memòria un bé d•e Déu de «granjas» 

i de p arcs que han .escampat races i sistemes d'alimentació amb greu 

perjudici avícola. 

E ssent indulgents, volem creure que_ llur «bona fie» en vooer aportar 

quelcom a l g¡enera l sentir revolucionari contra la rntina, els ha portat 

a aquest perjudici nacional que havem assenyalat. Però, ¿quantes 

i quantes Vfegades no h em vist que unes mires pa]fticulai·s (i econò

miques)· s'avantposen als interesos generals? ' (¡Fer una cosaJ per lucre, 

no vol dir que a lo millor no s'hi, perdin diD!ers!) 

· •En voler panlar de l'economia avícola ens tr-obem que, com en to

tJes les riqueses agrícoles i· ramad'eves, hom s'ha de fixar en la realitat 

present i no .en l'ideal futur. Indubtablement que, millomnt ~ fixant 

les races, determinant cada una d'elles com a més a propòsit per 

un aprofitament especial (producció .de carn o d'ous), amb una acció 

conjunta de l'alimentació més apropiadà a cada cas, hom obtindrà 

un major l:Jienefici, .bo i esmerçant :un capital igual i sov.ip.tment m enor. 

P•eÍ' a donar d'ades concretes, c-onsiderem com a aspectes importants 

de la indústria avícola: I. Producció de pollets; Il. Produc(}ió de carn; 

III. J?roducció d'ous . 

. 
I. Producció d e¡ pollets. -La producció de pollets és, sens d'ubte, la 

part de ll'avicultura que pod•em considerar més lucrativa. En generq,l, 

gairebé tots els <fThÍ fins avui s' hi han dedicrut, han partit de la base 

de produir-se així mateix els ous destinats a la incubació i sols al

guns , poés, compren .els ous a les comarques on hi ha raC/es autòctones 

que d'esitgen produir. No cal dir que en aqu•est darrer cas l'avicultu

ra esdevé tan industrial que quasi no podem dir-ne agrícola 

El mateix cas, de prodillr-se únicament •els o:us destinats a la pro

ducció de pollets, és poc conegut -El que >es presenta més cor!1en~ment 

és iJ.'.explotació que reuneix els aspectes avícol•es que hem anunciat, 

forma que podem consider~r -la més agríoola d'~aqUJesta írnportant ri

quesa. 

En la producció d"ous, econòmicament, tenim de considerar en pri

llier terme, el valor -dels ous a incubar, que, inclús en el cas que ens 

els próduïrn., dJevem anotar-los al preu a què -es paguen els que aquest 
I • ' -

destí t-enen, en la. comarca on tinguem l'explotació. 

Suposant _ que tín&Uem incubadores funcionant a pefroli, hem de 

.. 



Agricultura. 129 

considerar, per al període d'incubació, :una d·espesa corresponent a pns 

20-30 ilitres 'de petroli (segons sistemes). 

Suposem que un cop nascuts els pollets .els venem als 3-4 ' dï·es (ço 

que és normal), .aleshor.es hem de comptar l'aliment que consumiran. 

Per un cantó, els ous que hem hagut de separar .en fer el miratg¡e, els 

quals no hem de comptar perquè ja els hem apuntat -en omplir la in

cubadora i després un promig per cada dia, de 150-200 grams d 'una 

barreja c1e farines de tabella i d'espiga, a més a més, uns 50 granís 

d'e gia de rtabella !ritur.at. Bo serà, també, si vol~m bons -pollets, bar-. 

rejar mig litre c1e llet amb l'aigua que els donem i un pols de fosfat 
-

de calç orgànic (farina d'ossos) ·a Ja past!:\. que .els fem. 

Ara bé, no tots els ous qu¡e hem p_osat a la incubadora seran po

llets. Supose:r:p que posem 100 ous; al primer miratg.e en treurem, 

com a clars, de 5 a 10, i quan hag.in nascut també trobar.em altres 

tants ous sencers al calaix (gérm.ens flacs). I no s'acaba tot aquí; dels 

nascuts, durant Ja prjfnera s-etmana, se'n moriran, <tot i curant-los 

molt bé, un 4-5 %. 
A més a més, hi ha alt11es despeses: entr.eteniment de lla hidro-mare, 

cura de les incubadores i pollets i, per fi, hi ha un perill, que quan 

es té un exp·ert, és nul : el perill de fer· cuites. 

Tenim, aixf, d'un costat, les despeses que porten- d.e posar 100 ous 

a la incubadora, a les quals, naturalment,· hi hem d'afegir interessos 

i amoiiitzacions, per .altra part tenim els pollets que en tr.eieu; com 

qtl'e cadascú sap ·el pr.eu al qual es pagUJen a la seva COI!farca, pot fer 

els comptes. 

Il. P1·oducci:ó de cant. - En intentar saber ,el rendïm.ent econòmic 

de la producció de carn, ens trobiem que, com que l.es races nostres 

no •est.an fixades, '!!ns individus aprofiten més que altres, i a la vegada, 

no sabem encara. quina és Ja millor raça. per a carn (la que amb menys 

aliment faci més carn i la que la carn es pagui més), ni els aliments 

diversos die cada comarca i les condicions econòmiques d'e quiscuns ... 

Procurarem situar-nos en terrenys mitjos. 

Ja tenim pollets, nostres o compr.ats; els hem pagat al Ina!eix preu, 

al pr.eu que es fan a la comarca . 

. ·Ara. ve l'aJLi.menttació. Cada 6-8 quilos de granes ó llurs farines fan 

un quilo die pes viu. D'aquestes gran<e's en podem considerar la meitat 

de tabella i l'altra d'espiga.. 

AGROLYSINE • ZOOLYSINE - LYSINE 
Laboratori: IZAOUIRRE Germans i C. • - Diputació , 251- Barcelona 
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La mortalitat, fora de casos d'epidèmies, .en genera.l, ·és petita; sí 

estan en' bone condicion , 3-5 % que podem, enraçadament, considera¡· 

a un preu mig entre €1 cost dels pollets i el d'el valor que treiem en ven ·· 

dre'ls p•er carn. 
Altres despe es, cuidar-los, valor del v.erd, i a més, in~erès i amo~· 

tització. Vend·a dels productes; diferència, beneficis. 

III. PToducció d'ous. - uposem que comprem Jies polles, que~ com 

que han es~at ben cuidade , als cinc mesos i mig pesaran un quilo i 

mig o més i estaran a punt d·e pondre. 

A aque ta edat i pes, -ens consumiran diàrjament i gairebé constant, 

uns 200 grams d'aliment concentra~, •entre granes de ~ abella i d'.es

piga (mig a mig) o farines d'elles, turtós, •etc. A més a més, un xic 

de v~rd' o d'arrels o tubèrculs, guixots o farina d'ossa , 10 grams dia

ris per cap de farina d·e peix o carn o desperclic.i d 'es orxador, sang,_ 

>tcèiera. :\Iortalitat, 5 % ; interes,sos, amortització, i ja tenim totes 

J es cl•espeses. 
Fins a l'acabament d'any -es faran · de 60 a 70 ous, bon xic prime

I'encs; als dos egüen! anys,- uns 100 ous, tirant pel ca·p baix (cui

dant-1es bé, com ja .veurem en pròxims articl•es) i en vend~e al tercer 

any, en lloc d•e pesar com quan férem la compra, 1'5 quilos, en farà 

d·e 2,5 a 3 pes viu. 

Amb a-ixò cveiem haver donat una idea de ço qt~e é aquesta in

cln::tria portada rutinàriament. Ara anirem publicant artic1e.s per a 

la millora dels sisteme d'explotació i al final, un rtrèball semblant aT 

p1·e cnt, demostra11t >el que es pot feT fugint de la futina. 
EDUARD , ll.V!\) 

Ajudant del Servei de Ramaderill 

-La sericicultura al japó (1) 

P ErrT i vr.o-dig iós artifex de riqueses el cuc de ~eda tanca en -el seu si'. 

un del secr~ts de l·es fortunes del Japó mod'ern. El eu lluent _ 

fi let prim, que sovint ~ost,é la difícil existència dels pagesos i l'al.~gre 

opulència de le ciutats, crea la fortuna del com~rç exterior japonès_ 
I rap de la meitat de l'exportació del Japó és representar a per la ~rda. 

L'any pass·at les exportacions de seda en brpt, pujaren a 670 milfons 

de yens (2) (del5 qual~ 610 cap -als Estats Units, 55 cap a França). 

(I) Corriere delia Ser~. 2 fdue r 1924. 
(2) Un yen equival aproxim~dament a 3 pessetes. 
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l'exportació de teixits de seda a 97 milions i a 13 milions l'exportació-

9els desperdicis de seda. Així, doncs, en 1922, el •cuc de seda donà 

al Japó, per les exportacionns, un ingrés de uns dos mil milions de

pessetes. 

Aquesta xüra br u i eloqüent mesura la importància de la cria del ' 

cuc de seda al Japó. La sericicultura pr.o.por.ciona a un grandí:::sim 

número de pagesos una part indispensable de llur sustentament; dóna 

treball, en leS seves fàbriques de filats, .a 320 mil operaris; nodreix 

l'activitat de Yokohama que pot anomenar-se el port del cuc de seda; 

circll!la, amb els reflexes, dil'ectes o indimctes, del é;e u tTesor, per totes 

les vene de la nació. 

Si feu un viatge per l'interior del Japó, per tot arreu veieu planta

cions de moreres baixes en forma de mates. Hi han 550 mil hectàreeG 

de morere . Cada planta ocupa al· màximum tm metre quadrat de 

terreny: és podada, cada any •a la primavera, perquè la pràctica pri

mer i els e tudi.s d'una estació experimental. més tard, han demos~rat, 

sembla, que la morera d'un any produeix més fulles qu e la de dos 

any , ,proporciona en relació a l'espai que ocupa, una producció ma

jor- almenys doble- de la que s'obté de les plantes criades altes i és 

m~ fàcil de collir la fulla. 

El sistema de cria del cuc é semblant al que s'usa a la Lombardia, 

però amb més intensa i diligent aplicació peT part ·del pagesos. 

L'explotació de la morera és més radical i metòdica i de tal manera 

qw ·permet tres cries anuals amb tre produccior¡s de cabdell : a la 

primavera, ·a l 'estiu i a la taTdor. 
La meitat de la producció total és donada per la 'cr ia de primavera, 

el quaranta per cent, de la de tardor i, donada la menor quantitat de· 

fulla di ponible en el peTíode intermedi, sols el deu per cent correspon 

a la cria d ·estiu. 
1 o hi ha cap secret en aquesta , triple producció, que podria potser

ésser obtinguda també al •nostre p•a:Ls. Les collites d'eGtiu i tardor són 

obtingudes amb el cuc de dues generacionns, que els productors japone

sos de llavor creuen amb el 'cuc de primavera per obtenir un capdell 

millor i amb major quantitat de eda. 
Fa vint anys, la seda japonesa era die quaWat dolenta, feble de fil , 

no molt acceptada i poc pagada al mercat ameTicà. Amb aquella pa

cient, a~. fdua i exacta •a tenció que els japonesa , per una tra,dicional 

AGRO L Y SIN ~' anticriptogàmic, bactericida general. I 
Específic en les malalties de la patata, cep, pomera , etcètera r 
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disciplina doe llur esperit, posen en totes les coses, .enc que insignificants, 

dedicaren llur atenció a la seridcultura, indagant-ne tots els aspectes 

a l'objecte d'augmentar-1a i millorar-la. Els pToduc.tors de llavore mi

llorar-en progressivamoot, amb seleccions i creuaments, la producció 

de la llavor; ·els .grans fabri·cants de filats, que són ta,mbé grans cria-

• dors de cucs, crearen importants eLStacioos e:x.'])erimentals i escoles, 

enviaren missions d 'estudi a Itàlia, a Xina, a França, per recollir en

senyaments i aprofitar-los. 

La sericicultura havia fet ja enormes -progresso.& (hom m ' assegura 

que en els últims trenta anys el fil d-el -cuc .s'lha quasi doblat) qua·n fa 

deu anys, solJicitat pels sericicultors, intervingué · el govern amb una 

oèrie .de disposi-cions dirigil(}es ·a r-eglamentaT la producció de llavors, 

a estudiar les malalties del -cuc i de la moreTa, a es-tudir les varieta.ts 

de cuc existents al Japó i a escollir-ne les millors. Les varietats abans 

ex:iJStents foren reduïdes a qu:atre, distribuï'de~ als pagesos i la produc

ció fou feta, pel 80 p·er cent, amb cr·euaments blancs japonès-xine·sos i 

-pel 20 per ·cen.t, amb .creuaments grocs, xinès-italians. 

El govern no estalvià despeses. Creà una gran estació sericícola a 

Nak-ano, pr.o.p de Tokio, ois sub-estacions en les províncies de major 

producció i 51 petites estacions provincials; -cr·eà .tres escoles superiors 

sericícoles i establí :una xarxa d'escoles i d' oooervatoris als quals en

comanà J',examen de les llavors per evitar la propagació de la pebrina. 

L'estació de Nakano, amb un .director i dotze professors, es dedica 

esp~cialment a l-es malaltie.s del cuc de seda. Posseeix quatre labora

toris pe¡ l'anàlisi de les fulles de morera, .per les malalties ·del cuc i 

de la morera i per estudis sobre la seda. Té també una extensa plan

tació de moreres i una .petita fàbrica de filats per examinar la qualita t 

i la , llargada dels fils obtiguts dels cabdells. 

Tots els .aspectes del 1cuc de seda i de l-a morera són examinats amb 
I 

meticu.losa exageració, i, malgrat que ho)Jl quedi meravellat per aquest 

esforç enorme i difícil, rep !també en oe:r;ta manera la impressió d'un 

tr-eball desproporcionat al's resultats. 

Hi ha el professor Hiratzuka que ha omplenat moltes pàgines d':un 

butlletí amb xifres i .estadístiques per -dir-nos els resultats de les sr.ves 

~M'gues i fatigants recerques sobre les energies consumides pel cuc de 

seda. Una mena de llibre de despeses. Ell ho ha indagat tot : des de 

les energies consumides .pel cuc de seda .per con-stitui:Ï' els teixits del 

seu co.s o per /Canviar la pell, fins a les energies per-dudes per la pa

pallona quan ha post ,els ous, des del greix i la glucosa perdudes per 

la larva durant l'rúlti:m perío"de fins a la quanti-tat -d'aliments necessa

ris per la formació de cent grams de matèria seca dels teixits del seu 
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cos. Treball enorme per seguir dia .per dia la ràpida exi&tènda de 

l'insecte. 

Un altre professor, Koidzuni, ha escrit un llibre, en llatí, per proposar 

una nova nomenclatura de les foTmes més corrents de la morera., ran

viant la classificació de les altres. •classes. En aquesta revisió tots els 

botàmics més ·coneguts són tocats i capen algunes ·difinicions de Linneus. 

El control de la producció de llavors és fet ·amb ri.gidesa particular 

pels observatoris sericícoles. Els product.o.rs han d'enviar llurs llavors · 

junt amb les papallones que les- han produïdes, posades en especials ' 

cartrons dividits en quadrats. Si hi han papallones malaltes, ço que 

resulta de l'examen microscòpic, els quadr-ats que contenen. -els ous 

corresponents •es tallen i es cvemen i damunt la resta d'el cartró és po

sada una marca que autoritza la venda. 

Per estimular el millorament de la prodpcció el govern fa concursos 

de llargada del fil, de cabdells sols, de grups de capd~lls, etc. 

No hi ha .dubte que tota aquesta dispendiosa orgamitz-adó, qu¿ si 

per alguns aspectes no és gaire adaptada a la nostra mentalitat, reflexa, 

però, els aspectes particulars de l'esperit japonès, ha estat útil . i ho 

serà encara a la sericicultura japonesa. 

El diTector de l' estació de Nakano. no ha pogut dir-me en quina me

sura els o.bs·ervatoris oficials han co.ntribuït a augment~r i a millorar 

la producció i m'ha deixat la impressió que el considerable augrnen~ 

dels últims anys depèn en gran part de l'impuls donat a la cria del 

cuc de seda i al major cost de la seda. 

Però no es pod·en negar - els bons ef\ectes i els mèrits c1e l'activil\.at 

governativa. 

La: 'Producció de cabdells que en 1914, any en qÚe començaren a 

funcionar les oficines de l'Estat, pujava a vuit milions i mig, i els 

cabdells, que ja en els cinc anys anteriors, quan no hi havien estacions 

oficiah::, havien aconseguit un milloTa.ment qualitatiu del 15 per t::ent, 

obtingueren un altre millorament del 15 per cent. En aquest penode 

la supe1iicie conreada amb moreres -augmentà de 15 mil hectàrees. 

El màximum de produceió fou assolit en 1913 amb 13 milions d'bec

tòlitres de cabdells. Aquest any (1923) ha estat d>e ~poc més c1e 12 mi

liqns. 
L'augmen.t d'aquests últims anys és degut en part preponderant a 

la prod_ucció de tardor que s'ha doblat respecte a 1914. 

El mèrit grandissim del Japó modern ha estat el d'haver comprès 

la importància de la sericicultura en l 'economia nacional i d'haver-hi 

dediocat totes les més fèrvides i diligents atencions. 
L. MAGRINI. 
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L'adobada dels prats 

. No estem a Catalunya gaire avançats en qüestions d'adobs. Me.its 

pagesos no adoben encara, o adoben en quan~itats ins,uficients o eu 

forma defectuosa. Això, junt amb el conreu, ben sovint migrat, fa. 

que les nostres produccions mitjanes P'er h•ectàrees siguin extremada

ment ba.iX!es. Cal recordar només Ja producció de blat que osciJ:la al 

voltant de d'eu quin:ar mètrics p·er' hectàrea i potser m enys que mé.>, 

p ~ rquè no sigui necessari d '·esmerçar paraules per demostrar que l'agri

cultura nostra de terra campa ha d·e fer molt de camí encara per acos

tar-s·e a la dels principals països europeus. 

Aque. tes consideracions ens porten a parJa.r d'adobs. El nostre pro. 

pòsit, si Déu •ens dóna vida i salut i si les cücumstàncie no en · 

obLi~ruen a canviar de carni, és de trac: ar sovint aquest argument tan 

interessant, amb Í'e perança d'arribar a ensenyar d'emprar bé i amiJ 

abundància els adobs. Ja sabem que .aquesta pretemió té bastant'. 

d'excessiu, però ·èns justifiquem invocant la nostra bona voluntat 

el no tre bon diesig totalment desin teressat. 

I fet aquest preàmbul , passem a parlar 1111 xic concretament. 

La màxima que ha de eguir :ot bon agricultor és la d'establir a 

l•es seves finques bones rotacions, en les qual no manquin les _u~

guminoses i principalment .el prats d-e llegumin oses (wlfals, trèftes, sulla, 

trepadella, etc.) 

Aquell qui té prat§ ben adobats té molta producc~ó doe farratges, pot 

ma..ntenil' molt bestiar, pot fer bones treballades i pot tenir fortes pro

porcions de fems qu·e constitu eixen un ferfilitzan que no haur.i.a de 

mancar mai en c.ap finca. 

Ens trobem, diguem, davant d'una cadena el primer an;ell de la 

qual és constituït pels adobs que e donen als prats; ells, en permetre 

d'obtenir .alt-es produccions farr.a:tgeres,. fan possible la cr.ia de molt 

bestiar i JJo, el; qual , ultra donar un b enefici diil'ecte derivat del seu 

valor, dóna treball i d'óna fems. 1 o cal que remarquem la impoltàn

cia de posseir. bon bestiar; aqueUes muletes pri9e i aquells ruquets 

tris!os que tan sovint Y.eiem pels camps, no poden ver pas una tre

ballada prou fonda que permet¡ el removiment i la meteorització de· 

la t.lerra fins a les capes inferiors encara ri.que i més fr1esques. 

Aquí està, p~r nosalt1'es, un dels punt fonam entals de la noste.a 

agricultura : •la introdu cció dels prats de lleguminoses. .Ja sabem qr e: 

/' 
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s:·e'ns pot objectar la dificultat cj.e f1er prats en terres secaneres, per?¡ 

sense voler ·entrar ara en massa dtetalls, qu e ens desviari·en del tema. 

<ms limitem a <11-r que de llegumïnoses faTratgeres n'hi ha de moltes 

menes, ad?-ptables a molts climes i a moltes cl.asses de terreny. 

Hem fet, doncs, aquí, dues afirmacions que rep·etim, perquè ens 

interessa que quedin ben clares : necessitat de fer prats i necessitat 

d'adobar-los. Cal ara que .afegim que el prat ha d'ésser adobat cada 

any i cópiosament si ho1f1 vol que sigui cempl-eta la seva funció mi-

_lloradora. 

Però no és amb fems que cal adobar-lo, ni amb .altres adobs or

.gànics rics en nitrogen, per tal com la funció millor~dora del prat 

és degu~a precisament a la prü})ietfl,t de les lleguminoses d'utilitzar 

_el nitrogen conting:ut a l'.aire que c.ircula pel íerreny i arriba en con

~acte amb les arliels. La llegum pot, çom és sabut, pre;;cindir, almenys 

tn part, d' una .adobada nitrogena-da, perquè é~ capaç de viure amb 

el nitrogen que troba .a l'aire. Aquesta propietat ha d'ésser utilitzada 

p·el pàgès. Donar nitrogen ·a una Uegum ve a ésser com donar diners 

a un ric. 

Perquè l'acció millor.adora de la llegum srgui màx-ima, ca~ que no 

Ji manquin, però, ,eLs altres -elements nutritius que li són necessaris:· 

la potassa, els fosfa.ts, la calç, etc. Si el terreny n'és ben proveït, la 

Ue.gum, per aquella famosa llei d'e l mínimum de la qual potser un 

dia parlarem, podrà .absorbir més nitrogen i enriquir, p er tant, més 

el terr.eny. Molts fosfats i .molta po,tassa al terreny yolen dir, doncs, 

més farratges i més pr oducció de la planta qu,e seguirà el prat, per 

tal com trob,arà la t;erra enriÇiuida. 

La llieguminosa, tot i donant una producció, és a dir, una collita 

important, ens a·ugmenta gratuïtament la fertilitat de la terw. Es 

tracta, doncs, de plantes providencials que cal conrear en totes les 

finques. 

Recordem .a aquest propòsit uns experiments fets, ·ens sembla, a 

Valladolid, on ·la prod'ucc.ió mitjana de blat per hectàrea és inferior 

i tot a la de Catalunya; en aquests experiments la introducció d'una 

·llegum qualsevol . (faV'es, veoes, etc) , en la rotació, substituint el goret 

tradicionaJl., féu .augmerutar d'una manera sensible la producció . pre

cisam ent per la seva funció milloradora de la fertilitat del terreny. 

L'adobada racional pels prats d'alfals, trefi·es, trepadelles, etc., cansis-

ZOO LYSl NE, poderós desinfectan't i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específic Gontra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
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teix .en subministrar, d'e d•esembi'e a febrer, uns 500 quilos de superfosfat 
i uns 150-200 quilos de clorur potàssic o en llur lloc, uns 700-800 d-e 

cendres; a la primaV'era , quan la. ve~etació s'ha iniciat, s'afegeixen 
de "300 a 400 quilos de guix. 

L'adob potàssic és indispensable en les terres soltes; en I-es com

pactes pot eSltaJlvdar-se, però .això s'ha de dieterminar f•ent una .prova 
en petit. 

Re;wecte al superfosfat, hem de dir •que en algunes comarques ca
talanes, per raons que no ~ens s·abem explicar, se n'$lmpren quantitats 
absolut.,,ment excessives; .a l'Urgell, per ex.emple, -es donen n:•rmal

n .. :- rtt uns 1.000 quilos per hectàrea . .Aquest superfosfat submiJJ.istr·tt de 
més, no és perdut, ca.r qu•eda emmagatzemat .al :t-erreny, però cous!

dellem que no és necessari tractant-se sobr~tot de terres de bona o 
mitjana fertilitat, de constituir una elevada reserva de fo'jf::tt3 que, 

per la seva quantitat no pot ésser utiLH.zada de cap manera. Tot ·el 
que es doni per damunt de la xifra que hém indicat r epresenta un ca

pital prestat que no guanya cap interès i que serà retornat, però 
aJl cap de molts anys, condicions no gaiDe acceptables per · fer un prés
tec. La subministració d'adobs ha d'ésser seguida, cruan la· terra és 

eixuta, per una enèrgica rascl.ada, que es repeteix al començar la 
V'egetació, allí al març. Aquesta pràctica no bru d'ésser descuidada, 
a, malgrat ço que diuen els pagesos d'algunes de les nostres comarques, 

curo. el Baix Empordà, resulta sempre utilíssima i convenientíssima. 

AGR1COLA 

COMENTARIS 
El conreu dels bolets 

A França •es fa un•a m-ena de <Conreu que !Il-o .es fa a la nostra terra: 
el dcl-s ibolet.s. Malgrat la ·Competènda d.els bol-ets de booc, •espontar:is, 
els .c-onreadors fan beneficis imp ortants. 
- Recordem qu.e fa uns quants anys UJilJ francès resident a Bareeloil!a 
temptà de llogar ·al municipï els túnels d·e 11a ·reforma que avui són 
ap.rofitats pel .metropolità. La ·cosa, -però ,~.no passà ·oodawmt i la bo
ni.ca iniciativa que ·podia conV'ertir-.se en una foot .considerable de ri: 
que-sa oes ma.laguanyà. 

Una meTIJa de bolets molt .:iJnteressants i que .es paguen - a preus ex
traordinaris són àes ·tòfones, t!l!DJ poc conegudes i tan poc .consumides 
a OataJlunya i tan bon-es com -són. 
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Als al tres països constitueixen un menjar finíssim i r ecercat. 

Llegim a una revis!a francesa que a Ja Vaucluse .aquest any I-es 

tòfones s'han venut bé, arribant-se a: pagar els lots de primera quali

tat ~ 140 francs. Un .ag-riculto.r ha venut un d'aquests saborosos tu

bèrculs del pes de 750 grams a l bonic p.reu de 102 francs. 

Aquestes xifres ens fan desitj ar que la pToducció de tòfones s'es

tengui al nostre país. 

La co-llita viníco-la aJ IMigdia de França 

Les notícies oficials d-e la darrera producció vinícola francesa, al 

Migdia, donen aquest resultat : 

Herault. 

Gard ... . 

Pirerueus Orientals. 

Aud·e ......... . 

11.890,395 hectòlitr.es-

4.010,735 )) 

3.206,574 

6.673,394 

25.781,098 

)) 

)) 

L'•a;ny 1912, les mateixes regions obtingueren }lll.a producció de 

26.417,317 hectò1itres. 
La Confed-eració gen·eral de vinyateT-s dóna per a les demés regions 

franceses una ·producció de 27 milions d'hectòlitres, cal<:u1aillJt....s-e en 8 

mili-oms la ,producció d' Ar.gèl:i.a. 

Les taronges d'Argèlia 

Les taronges valelllcianes perillen .a Fr.ança. El grup de rel!acions 

fra,nco-argelines s'està ocupant ara d'afavorir la producció de taronges 

a Argèlia a l'objecte de proveir el mercat de Ja metròpoli. Fruit d'a

questa .acció €s la redu cció que la Companyia ferroviària P . L. M. ha 

concedit . als <:itrus argelins pel transport des de Marsella a París. 

A l'·act:i.vitat del grup indicat responen també els estudis que la Comis

sió que s'ocupa del règim aranzelari franco-argelí, fa de les tarifes 

duaneres qu-e hauran d'aplicar-se als <:itrus lllOrd-afrioans perquè pu

guin vèncer la <:omp.etèn<:ia dels espanyols. 

També -el Ministeri del Comerç realitza una enqueJS>ta sobre el preu 

al qual vesulten l-es taronges argell.ines i les valencianes i els mètodes 

comercia ls emprats per llur venda. Els francesos no volen els nostres 

vins i no !VOlen les nostres ta-rónges. 
Davant d 'aquest proteccionisme almenys que ¡podem fer és aixecar-hi 

el .nQtstr.e. 

A GRO L Y S IN E, anticriptogàmic, ba'ctericida general. 

Específic en les malalties de la patata, cep, pomera, etcètera 
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El mestre Carallero 

Es un modest mestre d'e tudi italià, mereix-edor que el seu nom cor· 

ri per les revist-es perquè d'ell .potser, començarà lma no·va .era pel ;)lat. 
El mestre Caravero té un petit camp d'experim-ents anexe a l'escola, 

-on , amb una eura pacient, meticulosa i inteHigent, fa proves i ensrnya 
.als eus petits al'UlDnes, futurs pagesos, fins on pot· .arribar l'homè for-
çant la producció :de la terra. · 

Des de fa diversos anys, al :final de juliol, el mestre Caravero ·marxa 

cap a la Càtedra ambulant d'Agricultura de la seva província poriam.t 

un gran ·cartró n egre d'un parell de m etres quadrats, damunt de-I qual 
enganxa, .ra planteta de blat més esquifida que ha pogut trobar al seu 

crump i al .costat la millor que amb les seves cures assíd¡.1es· ha pogut 
produir. 

Cada .any porta una pl run:ta colossal i cada any la fa esdevenir més 

colossal. La de l'any passat tenia 135 espigues. 
Com obté el mestre Caravero aqÚests resu;tats? ·Amb dues pràctique 

ben sen zilles: el transplantarnent .i una fortíssima a dobada nitroge

nada -regrunt les plantetes· que força dues o tres voltes la setmana amb 
una solució de nitrat <J.e sosa. 

Ningú en ple camp podrà obtenir mai plantes com aquestes; però 

·el valor del treba1l del m estre tesidetx sobretot en la demostració qué 

fa als seus alumnes d·e l'eficàcia de l' esforç i de la voluntat. Els re
sultats que o.bté vol-en di.r: veieu fims on es pot arribar quan es vol? 

Preng 1.11e.m-ne un cadell 

Es un br-eu comentari que ens arriba del Pire.neu - banda fran
.cesa - i q¡.1e salvrunt quatre par~a.ules que subratllarem, deuríem escriu

l'e aquí com lletra viva i patró escaient a mida. 
Arriba del grup vitícola de la Cambra deJ.s Diputats i diu: «El 

·Grup Vitícola - ·amb lletres capita1s - vol i d·esi.tja la firma de trac

tats comercials , reclama per la VHicultura - lletTa capital - una pro

tecció igual a la que beneficia la indústria. Demana, tal eom per a·ltra 

-part han vingut p-ractica'llt en totes les nacions vitícoles (ara Simse 

lletres eapitals), u1ns impostos equitatius en benefici de totes Les bran

·nues de la indústria i de la viticultura, drets a·duaners en orn. 
Tothom vol comprar a fira ço que li cal, i a F:r:ança ca•l que el franc 

caigut s'apuntali de l'or estranger. ¿Vo-len un més transparent avenç 

-a un pou1-pm·le7· com~rcial? 

~1: 1 fred i els insectes 

Es pensa - ovint que pn hivern fr ed. és suficient per impedi r ·la pro

Jlagació dels insectes, és a dir, per a destruir-los o ,per a destruir els 
ous. Això n.o, és ·com-pletam.ent ,exacte. 

Un fred intens i ' perllongat, sobretot si ve amb un xic d' endarreriment 

pot matar molts insectes i molts ous que h avent ressentit els efectes d ~ les 
elevades temperatures anteriors havien eomençat a pr·eparar-se, B.iguem
j1o així, per llebre la primav.era. 

Però el fred sol és insuficient per d-eturar una invasió d'insect-es. 
'Sovtnt no fa més êrue retardar-la d'rulglms <J.ies de ·1a mateixa mrunera 

íJUe retarda l-a vegeiació de les pla,ntes. 
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Són ben no'mbrosos el.s ca,sos, ~dels quals els entomòl-egs tenen re
cord, en que freds intensos han estat ~eguits de fortes ill'loVasions d'in
sectes. 

Escrivim això perque ·els .nostres agric)lltors no es pensin que les. 
temper.atures exce.pci.o.nalment :Paixes d'aquests dies eis eximeixen d·e 
la necessitat de fer tractaments d'hivern. 

Els Sindicats que treballen 

Rebem . la bonica memòria de •la ge-stió admiiiJistrativa i moral del 
Sindi·cat agrícola de Gpissona i sa comarca, per l'any ecCI!lJòmic 1922-23. 

Si no fos demanar massa a- l~ nostra gent, la qu al no ha comptès 
encara la importància de la propagànda cooperativa - per convèncer 
els desconfiats i per fer -perdre les esperances als enemics - nosaltres 
ens permetríem d'indicar als nDstres sindicats l'exemple del Sindicat 
de Guissona que sap tenir l'esplendidesa .de publiçar cada any um.a 
memòria i de reparttr-la després .profusament perquè la 'g·e11t s'enteri 
que lú han cooperatives que defensen úti.lment e>ls interes<Sos de:J.s .assó
ciats i tot defensant-los, guaJD¡y·e.n ·diners. 

Diem això perquè aquestes memòries que marquen, tros a tros, ei 
camí del Sindicat, tenen un alt valor d 'exemple i serveixen' als aínics 
i alls ·enemi-cs de dins i de fora. -

En·oora que sen&e ma:ssa confiança lllJOsaltres ens permetem de solli
citar als Sindicats que e:Qs en,viïn la memòria que publiquen, per poder,. 
com ho fem ara, donar compte de llur activitat. 

E~ Sindicat de Gu:issorua s' engranQ.erix d'en mica en mi-ca; les' geve&. 
seccions van augmentant: Cooperativa de consum, fornn, assegurança 
pel bestiar, magatzem, adÒbs; el nombre de socis ha itrribat ja a · 79Ü' 
i la seva acció s;estén als pobles de la rodalia. 

El seu balanç oo resumeix així: actiu 214,912 pessetes, paossiu 186,625; 
capital del Sin,dic·at, 28,287 p~ssetes. 

Per això dierrn que el Sindicat de Guissona és un sindricat que treballa .. 

INFORMACIONS COMER.CIALS 
Vins • 

Bé que, molt poc accentuada, sembla produir-se alguna reacció al& 
centres contractadors, ·especialment a ciutat i al camp de Tarragona. 
Mostres i tipus que no tenien wna millor oferta que 1'85 a 1'90 pessetes. 
grau-hectòlitre, s'lhan ajustat en partides, certament poc nombr.:.>ses, 
fins a les 2 pessetes. Sembla que no és precisament per manca .d'expo.r
tació que perdura ia inc(lrtesa, sinó per les condicions quelcom .aventu
rades en qu è Íla de fer-se. 

Tal volta. doncs, aqueixa lleu insinuació de millora podríem més bé 
atribuir-la a la ferma .abstenció que els vinyaters mostren en ajeure's 

• a la malestrugança, i també a la valenta campa'n'Y·a, que arreu desper-
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ta i que troba ressò fo,ra de 1Catalunya, per a moure l 'interès' dels diri
gents vers la conjuració de la crisis que ens enbolcalla. Les regions va
lencianes, roam.x-eges i navarres i rioj anes ja han alçat sometent c011tra 
les probables deriva cions que l 'ús de l'alcooor ne:utre (industrial) pot 
crear com segell definitiu del roal estat de la vinya. Gàirebé és com
pacte el criteri si no el pod~ro qualificar d'unànime, car les veus isolades 
que di.sseJD¡teixen <J.e l'lll ctual protesta vinyatera, ni gosen (com qui. diu) 
manifestar-se, i quan ho fan, és amb un seguit de paraules que, més 
que raonaments, són veritabl,es disculpes. 

Un altre ·fet ~oncret .està en la germanor que aq:uí a Catalunya, i 
senyaladaroe;nt a nostra: ciutat, ha acob1at industrials i agrkultors en 
cons1d-erar la renovació del tractat a~mb Fr.ança i Bèlgica com un perill 
positiu que res remeiaria. Créuen ·els primers que cap aventat.ge hi 
trobarà la indústria ·espanyo.la en trillar els camins aranzelaris per 

· VINYATERS proveu els CALDOS A BASE DE SOSA 
són els més moderns i de més eficàcia. Demaneu fórmules als Magatzems 
de drogues o dirigiu-vos a SOL VA Y & c. a - Apartat 403 - BARCEI,.ONA 

una COitlJcurrència sense ·coropensa·cions; :i ·creuen els nostres que pros
seguir amb la v.acuïtat d'un ·concert que ·ens posa ea:J. el camí de pro
meses desateses i .o.bHdades, es fer pn joc que no convé, oar ço que cal 
és ~ontractar amb països que de fet ·conc-edeixin .reciprocitats. No ho són 
nas .Jes boniqu,es .pararu.les de simpatia, .af.iJndtat de raça i d'i.nter,essos 
i ho són -les ob:res que, malgrat t-ota la trompeteria periodístka que 
va al seu afer de Teclame interessada, j a no tenen per nosaltres cap 
valor de suggestió, ans bé, ens donen un alerta perquè, com a bons 
~atalamiS que som i pràctics, no .podem ·oontentar-nos arn.b enlluerna
ments, sinó amb aquell sen,satÍSisim dir nostr·e: «a sants i a mi-nyons, ' 
no e1s prometis que n.o. ··els do:ns». 
· I així -estern, i prObablement voldran .posar-li un pedaç .a l'esqueix 

o un surgit, .però aqu•esta vegada, no serà sense ben mirar com es cus 
i s' engipona. 

!PERE J. LLORT. 

' Olis 

Com ja vàrem dir, el Govern s'ha decidit a intervenir en el comerç 
tle l'oli, amb uJ1a d.isposj,ció qt¡e grav.a !'.exportació: qu.an el preu mitjà 
mensual de les classes d'oli corrent, amb .acid'esa inferior als ·4 graus, 
estigui comprès •entre 174 'i 196 pessetes pe.r 100 quilos, net a la fàbrica, 
l'exportació serà •gravada amb 10 pesset-es per 100 quilos; passant de 
196 .a 218, el grav-amen serà de '20 pessetes; dJe 218 a 239, el gravamen 
serà de 30 pessetes; de 239 a 267, de 40 p,essetes, i pels preus superiors. 
d1e 50 .p'essetes. SoJ;s quan el preu mitjà cie l'oli sigui inferior a 174 
pessetes, estarà lliure ·d'imp~siÍ. d'',exportació. El Govern fix.arà, al co
mençament de cada me.s, el tipus d·e dret que s'haurà d'aplicar. 

Aquesta disposició que , pe_I qq_e 'Bs r.efe:r:eix a l'exportació, significa 
una ' tr.ava, per tal com augmenta el preu deJ..s nostres olios, ha portat 

\ 
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una paralització al mlercat, deguda, d'una banda a la fermesa d'els te
nedo.rs andalusos, grans propi.etaris, rics, que ~o ·han de vendre per 
necessitat, i que no volen cedir quan s'inicia una baixa, i d'altra. banda, 
a la perplexitaJt d'els comerciants, el•s quals, abans de llançar-se a. com
pres •en gran, desitgen primer die saber l'or,i·entació dels compradors 
estrangers davant la puja de pre:us que és conseqüència. de la reial ordre 
esmentada. Si aquests no s'espanten i· no troben millor ten lloc, alesho
res les coses tornaran com abans. En cas contrari, potser canviïn. 

Com ha arribat el Govern a aquestes disposicions, és un xic difícil 
de dir. Corren, però, aquests dies uns càlculs, que, encara que no ofe
reixin massa garantia, és oportú de fer conèixer. 

La collita d'aquest any •es diu que ha estat d-e 230 milions de quilos, 
això és, molt baixa; el consum es preveu en 200 milions. Queden, per 
tan, 30 milions per exportar. D'aquests n'hi ha contractats j~ 25 i fins 
ara n'han sortit 12. 

Per arribar a.ls 30 que constitueixen el sobrant, n'han de sortir 18 més 
i se n'han de contractar 5 més) . P•erò, per no proporcionar ma.ssa exac
tamen~ l'·estoc al consum, és prudent de d·eixar sortir solament un ~total 
d'e 25 mÜions de qU.ilos,. reservant-ne 5 per constituir una mena de di
pòsit que cobrei:x.i un possible consum més , e~evat i eviti una. puja en 
els mercats interiors. 

No sabem l'exactitud d'aquests càlculs. Encara que a ·moltes re
gions la. collita hagi ·estat molt baixa (a Borges hom diu que amb prou 
feines arriba .al mig milió de 'quilos), ens sembla que els números són 
un x.ic massa pessimistes. 

Si Ja disposició .esmentada és contrària a l'exportació, n'ha sortit 
una altra concedint l'admissió temporal de la llauna -en blanc per a 
la fabricació d'envasos destinats a contenir olis per l'exporta-ció, que 

' !'ea1itza un dels desideràtums dels exportadors i que amb el temps pot 
tenir ]'a seva influència.. 

Els olis de sansa es mantenen ferms, sobretat per manca d'existèn
cies, a lo qual també cal atribuir la puja dels olis ·de llavors. 

A França els preus continuen puj.ant. Els olis del país es paguen 
a 720-740 francs; els d•e Tunísia., a 780-800 i •els d'Algèria a 720-750. Tot 
amb .envàs a Marsella. 

És possible, però, que aquesta puja sigui deguda quasi exclusivam-ent 
a la baixa deJs francs. 

Cereals 

El mercat d·e .cereals segueix estadonat, degut prinoipalment a que 
el'S preus mantinguts de.s {!e la passada .crònica han .anat pujant gra
dualme:nt, i més hauri.en pujat si els compradors II10 s'lbaguessin r~tret 
dfl fer adquisicions .per esta:r a -l'agruaH. 

Això és natural; no. ve altre blat al mercat de Llotja que el àe l'in
terior, per 10 tant se'l fan pagar. El que hi ha és. que aquell fabricant 
que té necessitat de comprar, està a Ja que alta, i fent-'Se el d·esmenjat 
va escoltant ofertes i arriba 18. saber de quÍlil! peu va coix el venedor'. 

De , maTI era que no és estrany que algunes operacions es facin pel 
davall del preu corrent; tot és qüestió de que l'ofertor necessiti diners, 

·I 
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en qual -cas, la cessió ve aco.mpanyaüa de condicio'lllS fav<Jrables, i de 
vegades l'of·erta va anexa a la co.nd-ició de que té d'ésser al c~ptat 
rabiós; ,a tooar, tocar, el taló de remes•a i la transfe·rència o taló pel 
Banc . . 

Per això, en general, aqu·ell qui no .pot estar-se de comprar, compra, 
però :no sótn p.o.oo els fabricants que deixant passar la primera eta.pa 
de la forta puja aprofit~n l'ocasió de no comprar per a desembarassar-se 
de les existències qu·e ana,vem. guardant, tant de blat com de farina. 
Aquest producte ha pujat de preu, runc que no ·en la propor c-ió de la puja 
del blat. 

Com a resum hem de dir que la creència és de que passats vuit o deu 
dies els blats ·afianÇ-aratn la seva puja i que pagaran els pr-eus que els 
comprador~ demanen. 

Oficia'llhent es cotitzem. em el darrer butlletí .de Llotja els preus se
güents: 

Cand·eal Castellà. 
Manxa ·candeal. ... .. . 
Aragó (b-lat de forca). 
Extremadura blanc. .. . 
Extremadura cruoher. 

a 41-44'50 
)) 43 
)) 48-54 
)) 41-42 

)) 42'5,0 

Tot per 'p essetes ,els 100 qu.ilos sobre vagó d'origen. Promig del pr·eu 
Gel · blat de Cootella, 43'38 pessetes. · 

Això n.o <Jbstamtt en ·escriure aquestes ratlles, els blats superi<Jrs de 
Castella han assolit el preu de 45 pessetes els 100 quilos e.n vagó origen, 
especialment les dasses d'Arèva.lo i Ortigosa. 

Els ordis .s'han ·eotacionat en la puja que havien començat. Es co
titzen els d'Extrmnad11·ra 4 Manxa a 30 i 30'50 p essetes s.obre v.agó Bar
celona, amb saca 'compresa, preus qu e priven de vemrir-ne ct:urgell, 

puix havent sigut molt més reduïda la collita en dita comarca, eo com
paració amb les de la :Manxa i Extremadura, no han pogut sostenir la 
competència. E1ls :ordis de Segarra es venem. a 29'50 p·essetes e~nse 

saca sobre vagó a .proc·edència. 
El blà:t de m<Jr<J se.gueix també baixant. Aquesta darrera .setma:n·a 

s'ha cqtitzat ~l disponible a 38'50 pessetes sobre carro, havent-se'n fet 
operacions per a embarcar a l 'abril, a 30'25 pessetes caf. 

LLUís MARSAL 

NOTICIARI 
S'ha celeb1a;t a la Mancomunitat una reunió d'-entitats agrícoles per 

demanar la .implantació del crèdit a,grícola a Espanya, :niO segons el 
projecte presentat al Directori per la comissió especial nomenada u l 'e
fecte, sinó amb cviterts diferents i pretnent' per base el proj·ecte estudiat 
i defensat per algun-s delegats d'aquella comissió i qu·e no fou per ella 
acceptat. · 

En aquest setnltit foren aprovades unes conclusions que foren t rame-
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.ses al Govern; en aquestes a l'ensems es demana ia regularització de 

l ' ús dels alcohols industi,ials, Ja rectificació de 'la políti-ca seguida fins 

ara Em els tractats i 1' establiment de tarifes especials pel tram sp ort de 
productes agrícoies. · 

-Ha estat concedida l' admissió temporal de :la llauna en bla·nc per 

a la fabricació d'envàsos destinats a <:o.ntenir l'oli d'oliva per l'expor
tació. 

-A ~a comaT.ca de MaLdà i de Sant Ma1·ti de Ma~dà .són molts ·etls 

agricultors qu·e han corO'I1at els ametllers de di'Verses varietats per em

peltar-los de desmai, classe més res-ist<eDt al fred, ben cotitzada al mer

·cat i que cada dia s'estén més per les t(lrres catalanes. 

-E~s agTiculton de L~evant, reunits en assemblea a Ben~ganim, han 

aprovat les següent¡; conclusions : 
Primera .. -Exigir el compliment d'e la legislació vigent que prohi

beix em. a'bsolut l'ús de :l'alcohol en l' em1capçalament de vins i fabricació 

de begud·es. 
Segona.-Demanar que desaparegui l 'impost que grava l'entrad-a dels 

vins, raïm 4 fruites, manera com poden ésser ·Coneguts a; les més allu 

'llyades regiolhS ·espanyoles. 
Quart-n.-Constitució de Srodicats a tots els llocs vinícoles, donar 

impuls als ja exist;ents i crear la unió de viticultors valencian espooia

litzats en aquests pr.oJJ!le,rnes, que podrà fusionar-se més tard amb l'As

socia<:ió d'agricultors de la regió ·valenciana. 
Cinquena..-nem.anar, juntamen·t amb les associacions agricoles de 

la reg·ió, una representació genuïna en la Junt·a d'Aranzels i Valora

·cions, així <:om una :úmterve.nció , en els tractat de comerç. 
Sisena.-D'eunana:r la colhStitució d'un ministe·ri d.' Agricultura. 

-El moviment del Sind~cat AgTícola de Ban1yoles i sa co1na1·ca, en 

1a secció comercial, ha sigut a<p,1est ·en ell darrer mes : 
Ham despatxat: 13,800 <pJilos de superfbsf•at 18/20; 790 de snlfat 

-amònic; 820 de clorur de potassa; 2,320 d'adobs orgànics; 2,700 de 

guano Alesan; 33,430 de moresc; 1,920 de favó; 5,700 d•er faves; 2,420 

·de pulpa; 3,800 de garrofa; 23,420 d'ordi; 5,200 de civada; 2,100 de 

sal; 240 de boles sal; 210 de mill; 240 de nutra; 4,200 de farina de 

Jnoresc; 780 de farina d'ordi; 160 de veces; 420 de balca; 989 d'arròs; 

74 de .cigrons; 49 de momgetes; 13,420 de farina -i 13,940 de despulles. 

D-emés han entrat a la farinera 83,952 quilos de bJ.at i al molí 57,023 

-de gra. 
A la carni·ceria han d·espatxat 121 xa:is, 19 porcs i 9 vedelles. 

Al forn ha:n pastat 68 saques de farina i 81 per a 1 partieulars. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
'DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

A l'AssemlbJ.ea celebrada per la Federació·Catòlico-Agrària a Bs la

·guer, hi donà una c.omierènda D. Jaume •Raventós, Director dels Ser

-veis Tècni<:s d' Agric~ltvra. 

Es tracta :d'imp~antar wn camp de de<mostració a Puigcerdà i dos 

1ler a estudiar el conreu de la sulla a la com'arca de Segarra. 
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Pel ervei d'AÍ'bl'eS Fruiters s'empendrà una campamya !(].~esporga. 
d'olive¡res a diverses comarques de Catalunya. 

A dita .secció li han estat fetes i ban sigut contestades : 
Consultes de iallorca, sobre malalties dels citrus; de Barcelona, 

sobre fàbriques de extracció de olis per Ínedi de· disso1vents; .de Raj.a
d~ll, sobre varietats d'olivera; de Gavà, sobre cultiu de la figuera, i 
de Nàpols, sobre indústria de la refinació. De Sant Pau d'brdal, sobre 
esporga de l 'ametller; d'e :Manresa, sobre adob dels arbres fruiteTs; de. 
Portici (Itàlia), sobre una malaltia de l'avellaner, i de Barcelona, sobre 
la pr.o.dp.cció fruitem a ·Catalunya. 

El Servei de Viticultura i Enologia, ultra 1100 obligades visite.:; als. 
Cellers Cooperatius Ja vinificació tècnica dels quals està al seu serv·ei, ' 
ha visitat el C['U'e .està oo construcció .a Ve1:1drú p~r a reso:ldve dificull ats 
tècniques que impedien donar ;a 1es obres tot aquell impuls que hi vo
len imprimir els seus organitzadg1·s. 

El Sr. RtJndé J1a c.o.nfecciornat un reglament a base d'Estal'Vi, Crèdit 
i Coopet'ativa de Consum, destinat a Argentona, i una altre a base de 
Assegurança mixta o auxili en jornals en cas de malaltia;, per a la Coope
rativa Agrícola de Producció de Manresa installada al Sindicat Agrícola. 
~----~.-......~~..-....~~~.-...-~~....,...---

CONSULTORI En aquesta secció es respondrà gra
tultament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

J. M. íR:Eus.-EIIl aque t número va l'article contestamt a la seva con
sulta so•bre la cria de gallines. En seguiran d 'altres. 

F. R. A. BADALONA.-iLes sev.es pomes són atacades - segons de¡duï:rn 
per les dades que oos ·dóna - pel cor·c anomenat Ca1·pocapsa pomonella, 
pe tira papallona que té d'U'es ge•neracions ,a l'any: e!Il la .primera pon 
els .arns damunt le>s flors :i en :la segona damunt les fulles o els fruits. 

P·er combatre-la .s'han de f·er un parell de pulveritza:ci_ons ',.amb wna 
solució composta p·èr: 

Arseniat de sosa. 
Calç. 
Aigua .. . 

200 grams 
1 quilo· 

100 !litres 

Tamlbé ~a · bé, sobretot per la seva eficàóa con tm les malalties crip
togàmiques, de preparar el sulfat de coure com per la vinya, afegint-hi 
després l ' arseni.at. 

La prï,m€:ra .pulverització es tfa tot j'U.St les flors comencen •a caure; 
la seg{)na al cap ld·e, vuit o d·eu dies. ' 

L. C. CIUTAT.'-No te,nim referències di-rectes peró ens .s€ID.lbla, per
algun detalls que c0neb(leu:n, una cosa ben ' s·eriosa. De totes maneres 
Exigeixi les .garanties necessàries en aquests casos. Les .precauc10ns. 
n.o. estan demés.• 

En brefU sortirà a .l'Escola d'Agricultura, potser aq¡J.esta setmana 
mateb:, un llibre tracta:n.t del conreu forçat d'hortalisses, degut a ren
giny·er Sr. Nubiola. Ja el veurà anunciat. Allí trobarà mé.s dades de 
les c[ue _nosaltres .podriem donar-li ara en el Consult.o.ri. 

R. s. 
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CAL EN D 'ARI 

de sembres i plantacions de les Hortalisses i Farratges més 
generalitzats o cultivats à Catalunya 

MARÇ I ABRIL 

HORTALISSES 

Es sembren en tendes o en llocs abrigats : 
Albergfnies.- P ebrots de oany'a, grossos.-Pebrots de morro, grossos. 
Es sembren a l'aire lliure: 
Agrelles.-Apit ple, gros.-Bledes grogues o blanques.-Carabasses

carabassoneres, carabasses de bon gust, carabasses de Rabaquet i altres. 
-Carts plens, grossos.-Cogornbres.-Col de cabdell o soldat, grossa, col 
borratxona (en terres frescals), col francesa i altres de fulla llisa, col de set 
setmanes, nana; col de Bruselles.-Crèixems.-Enciam escaroler d'ístiu ,. 
enciam llarg, blanc o romà, enciam escarxofet, enciam bleder o Maymó. 

Es planten: 
Escarxoferes (des de febrer).-Maduixer~s (des de febrer).-Tomàiecs. 

d'albercoc petit, tomàtecs de pera, tomàtecs de poma, tomàtecs dE' po
meta -Espàrrecs grossos.-Espinacs (per collir tendres o abans d'espi
ga1').-Fasols primerencs.-Juli'.'ert.-Melnns primerenc".-Pastànaga de· 
taula.-Pèsols de set setmanes, pèsols tirabecs o Caputxins, millor en 
març.-Porros.-Ravanets mitjans, ravanets rodons.-Remolatxa de tau
la.-Salsifis i Escorsonera.-Serfull.-:Xíntlries.-Xirivies.-Moniatos.-Pa
tates. 

FARRATGES 

Aufals.-Col geganta.-Remolatxes grosses. 
També es sembra per a farratge verd : 
Sorjo o :\Ieuca dolça.-Trèbol gros o Trèfula. I le herbes dels prats. 
Guixes.-Llovins.-Llanties.-Moresc. o blat de moro. 
Per major detalls dirigir-se a Fills de Nonell, P laça de Santa Ma

ria.-Barcelona. 

···························································································-·····: 
PUBLICACIONS DE i 

I'Es.:ola Superior d' Agri.:ultura 
BARCELONA 

A. M ATONS . Fabricació d'olis . . . 6 pessetes 
J. RAVENTÓS . L'art de fer bon vi. . . 6 
J. M. SOLER 1 COLL Les llets i llur apreciació. 4 
M. R o sSELL 1 VILA . Reproducció i herència en el bestiar 4 » 
F. NOVELLAS . . . Anàlisi d'adobs. . . . . . . 3 » 
M. RossELL I VILA. La vaca lletera (Les vaques i la 

: 

• producció de llet) . . . . . . 6 » i:.: . 

• 
S J. SALOM. . . L'ametller. . . . . . . . . . . 4 » 

:
:. J. M. ReNDE . Organització i guiatge de Sindicats :. 

agrícoles. . . . . . . . . . 7 » •• • 

• A. MATONS . L'olivera. . . . . . . . . . . . 6 » 

! L. CERVERA. . Fisiologia dels animals domèstics. 7 • i . . 
: .................................................................................................. ~ 

l:!n dirlglr-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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o o 
SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDES 

(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS · I C.A Vilafranca del Penedès 
AGÈNCIA A BARCELON~: València, 278 

••• • •• 
PREMSES CONTÍNUES · "MABILLE" 

Les més _perfeccionades Les més sòlides : Les més econò~iques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ TRÉPITJADORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstai·Jacions mode'rnes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics 

Adobs químics 

Aparells d'anàlisis de vins 

Sofrés i Sulfats 

PAPERS '' 
Especialitat en Papers filtres 

per a farmàcia, vins, olis I de-

més usos Industrials - Exls-

tèncla permanent per a servir 

tota classe d'aparells filtres-

premsa per Importants que 

- .. siguin les demandes - -

Salvador Puig 
Enric Gra nado~ 5 (abans 
Universitat) · 1 el. 3581 A 

BARCELONA 
Úniques fàbtiquos & Espanya 

Casa fundada on 1900 
PAPERS EN GENERAL 

Fabricació de Paper Pergaml 
per a grasses, xocolates I In· 
dústries deri vades de la llet. 

en competència I qualitat als 
seus similars estrangers: es· 

pecialltat en el s tipus per a 

filatures l també per a perga· 
mins fantasia 

~lllllllllllllllllffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-IIIJIIIIIIIIIÏIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" 

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

ne referència. 
!URC TORRA5 
An~eu. 12 
Barcelona 

RIVISTH Dl lft I 
. U IOR MUniCIPRl Editorial 

Catalana 
Publicació mensual, re-~~ S. A. , 
dactada pe r I ' Escola 
d' .ldministraci6 de la Rbl. S. Josep, 

• MA N e O M U N I TAT 16, pral. 
D B e ATA L uN y A I Barcelona 

En cllriglr-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



La casa VILLAL tA, de B~rçelo,ía, és'· la que [pili ot podrà servir-lo en 

Màquines, Portis Assecadors 

· VDA. J. 

i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials per a construcció 

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

F. VILLAL TA, s. EN c. 
BARCELONA 

Ca11lps Elisis dè Lleyda 

5#en vi a ran 
gratis els cat.t
legsdelesdife
rents $CCcions 
que es dedica 
aquesta ctJsa 
iJ to ls els que 
ho sol· licitin. 

, Gran Centre dc Produccions Agricoles 
Fundat per D . Francesc Vidal i Codina en :t.B6~ 

Dirigit per D. Silvi Vi-
dal Pérez, provefdor 
de l' Anociació d' Agri
cultors d'Espanya. 

// / 

Especialitats que recomanen a 
tJquesfa tJntiga i acreditada castJt 

Arbres fruiters 
en grans quantiftJfs, de les es

p~cies i varietats més superiors 
que en tot Europa es cultlv.en. 

Ceps Americans 
Empelts, barbats, estaques, in
jectables i plantacions / Cereals 
de gran producció, llavors tJlfals, 
tr~bol, remolatxes, naps, etc., etc. 

// Direcció 
telegr.tfictJt 

<Vidal-Camps 

Elisis-Lleyda > 

Tel~fon n. 0 :ZB 

En dirigir-vos a les cases anunciador89, citeu AGRICULTURA 



·E· DITORIAL 
CATALANA 

So«:ietat .i\..n4\nin.a 

Té el gust d'oferir a ¡ catalans, so!· licitem 
tvts els seus amics i el concurs per a tota 
al públic en general, mena de treballs d'im
eis· magnífics tallers pressió : mostraris, 

, d'impremta que acaba factures, cartes, talo
d'instai·Jar i ampliar. nar.is, tiquets, cartells, 

La gran capacitat ' anuncis, targes, 
de ren di ment de esqueles, · llibres, 
nostre modernís- circulars, e s tats, 
s im utillatge i la r ev is te s, memo-
seva absoluta perfec-·¡ ràndums, fulletons, 
ció ens permeten aten- m~nús , 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 català. 
els nostres amics La ma.teixa im-

Impremta: 
Fer/andina, 
núms. 7,9 i 11 
Tel. 5329 A. 

i el públic en premta s'encar-
. general tinguin rega de que tets 

a bé encarre- els treballs si-
g a r - n o s . guin revisats, 

Dels amics, de ·lèxic, per 
especi a l- l'Institut 
ment, i de d'E s tudis 
tots els Catàlans 

Bar«:elona 

~ \1 . 

Adf[1lnlstra e ió: 

Rambla Sant 
josep, 16, pÍ. 
Tel. 4942 A. 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



JOSEP SANTANA. SOLER 
&ran Vta Laietana, 11 .. .. BARCELONA . . .. Apartat 226 
IIIIIIIIIIJIIUIIIIIIIIIIIIJJIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIJIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII 

Primeres matèries per adobs :: Arsenli,lt de sosa i Cianuro sòdic 

Venedor exclusiu delleS!Uim LYSOL, de la 
c:asa Sc:bWKe. & Han A. 6., de Bamburd 

SULFATADORA 

BACCHUSa70~~~ 

ENSOFRADORES de motxila 
MANEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATALEG 

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

Descompte a Càmares i Sindicats Agricoles 

!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 s ............................................ ... 

Compañía Anónima 
de Productos 
Químic os 

Sullaf dc tcrro dc 
classes especials 
ptr a l' aèriculfura 
Ac:lds sulfúric:, muriàtic: 1 _ 
nttric:, purs i c:omerc:ials 
Alums, Bisulfats de sota 
SUlfat d'Alúmina, de sosa 
de zenc:. Hlni de plom, Lltar
S!irl, Sulfur de ferro, etc. 

HONCADll, 23 

Barcttona 
;:.,,,.,,,,,,,,,,, •• ,,, ••• ,.,,, •• ,,, •• ,.,.,.uaaltJJJtllllllllltltraJJJi 

AL THEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

per a tota mena de bestiar 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Rendeix la major utilitat 

en l'engreix i la producció 

de la llet 

................................................. ' 
En cóirlgir-vos a les cases anunciadores, citau AGRJCUL TURA 
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CASA METZGER, s .. A. 
C a s a e;:. e n t r a I : ~ Telèfon: A 1944 

Passeig de Gràcia, 76 Apartat 225 

-·-
BARCELONA 

Sucursals: MADRID - SEVILLA - VÀLÈN-CIA - BILBAO 

lnstai·Jacions completes de tota classe de Laboratoris 

Balances "SARTORIUS" : : Microscopis "REICHERT" 

Porcellana fina resistent al foc : : Vidre Jena i corrent 

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

"MALLIGAND''• etc. :: Esl,oigs portàtils per a anàlisi d'olis 

Aparells '"GERBER" per a anàlisi i higiene de la flet 

Estoigs portàtils per a analitzar RÀPIDAMENT la llet, 
APROPIATS PER A VETERINARIS[\... 

Grans existències en material de 

CIRURGIA VETERINARIA 

2!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UIIIIlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Hfllllllllllllllllli :11111111111111111111~ = I ::: 

- Tractors Agrí~oles ~ 
. ~ ç~CLETRAC~"' 

--
Tipus Tall<: ( = 

-

-
-

--

--
-

-

Reconeguts pels tl!cnics 
com els de major rendi

ment h de més utilitat per a 
tota el as se, de' cuLli u s. 

Tdt agricultor prog~essiu i 
amant dels seqs interesses 
que cjesltgi augmentar cons i" 
derablement el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels aventatges que ofereix el 

ucLETRAC'' 
l• 

Tipus W 14/22 HP. 
per a tota ~lass'e de c'ultlus 

Pessetes )2,000 
Tipus F 9/16 HP. 

- per a virtyes, honts i petites 
propiérats 

_ Pessetes 6,500 

Ap~rells complementaris de totes classes i 
marques, a preus considerablement reduïts 

Demanar catàlegs i proves al re
presentant general a Espanya: 

Automóvil Salón 
BARCELONA 

- 1--------------------------------~-
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
K . 
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I VITTORIO SERRA 
CARREll VILADOMAT, 126 • Telèfon 937 H. ----------------
Drogues i Productes químics 
Productes enològics, especialitat 
en colors inofensius per a vi 
Sofre, importació directa d'Itàlia 

Representant general i depo
sitari dels Productes insectl-
cid'!s Anticriptogàmics de la 

Societat Eléctrica i Electroquímica del "Caffaro" :: Seu a Milà (Itàlia) 

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

AVECURA 
L'úruc prepard eficaç contra. el CÓLERA, PEPIDA, DIFTERIA 

malalties del fetge de les 

Engreixa lles fa més ponedores GALLINES 
I DEMÉS AUS DE CORRAL 

Demani's en Parmàcies i Drogueries 

AVECURA 
(Nom registrat) 

M. Presas 
Palafrugell (Girona) 

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

Proteïnes: 62 °/0 

Fosfats: 18 °/o 
Calç: 7 °/o 
Ració diària: 
10 grams 
Sacs de 10 i 75 
quilograms 

POSTA 

riquesa en Proteïnes i en Fosfats de sa alimentació 

¡ELS ALIMENTS VEGETALS NO BASTEN! 
perquè són pobres en aquests elements 

Sols amb un complement animal pot 
yos lè enriquir les pasterades per a l'aviram 

E l millor aliment an imal , l'únic que siga complet 
(proteïnes i m ... m.1 .. juntes), és la 

FARINA DE PEIX· 
Fresc l enter : desgrauada : marca ATLANTIC 

ENRIC TEIXER, R. tant G. rat 

GRANOLLERS Sta. EU LA RIA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



CARRERAS 
. ' ._ ... ' - . · .. • .... ':.:.. ,.·, .... .- .. 

SISTEMA. PATENTAT 

•••• 

Trasbalsa vins i olis sense alterar llur natu~ 

ra/esa Eleva aigua a qualsevol alçada 

Consum la meitat de força que qualsevol altre 

sistema : Suporta elevades temperatures dels 

---------------ffquids---------------

Duració indefinida : Garantia ii·Ii-

mitada Nombroses referències 

•••• 

Carrera8 y Permanyer 
Cort•~ 46Z Telèfon 558 H, BARCELONA 
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