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ADOBEU AMB POTASSA DE SURIA 
DE PRODUCCIÓ NA ClON AL 

Extreta de les MINES Dl; SÚRIA (Catalunya) 

No vulgueu pagar més car un producte 
estranger quan podeu trobar~lo del país, 
reunint immillorables condicions per a 

l'agricultura 

Demaneu la nostra Agenda Agrícola 
per a 1925, que es enviada gratuïtament 

a tothom qui ho sol-lícita 

PER A INFORMES I PREUS A LES AGÈNCIES I A 

MINES DE POTASSA DE SÚRIA, S. A. 
(DIRECCIÓ COMERCIAL) 

Carrer del C0nsulat, 1 ('Gran Via Laietana) BARCELONA 

Per correu a APARTAT N. 0 891, BARCELONA 



Pinso melassat sec per a tota mena 
de bestiar: Rendeix la major utilitat 
per a l'engreix i la producció de llet 

Es un excel·lent complementari per al cas de treballs de fatiga 

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

Composició promitjana i co~parada 
Blat de Gar-

Althein Ordi Civada moro ro fa 
'lo 'lo 'lo 'lo 'lo 

Aigua . 3'56 14'- 12'40 12'70 13'-
Greixos . 0'59 2'30 5'20 4'ï0 0'50 
Cel·lulosa 9'85 4'90 11 '20 2'30 9'10 
Matèries amilàcees . 65'39 66'10 57'80 68'60 69'97 
Matèries protèiques. 12'22 10'- 10'40 10'10 5'08 
( D' aq uestes e l 81.; 2 Of 0 és a lbúmi na pu ra) 

Cendres . 8'39 2'70 3'- 1'60 2'35 
(El o' 15 °/o d'aq uestes cend res 
és àcid fosfòric assimil a ble ) 100'00 100'00 100'00 100'00 100'00 

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

L'Althein és, doncs, un producte de gran nutrició que, barre
jat amb el pinso de grans, n'augmenta el rendiment. 

És interessant de remarcar que l'Althein conté un 10 o¡0 menys 
d'aigua que les altres substàncies i això fa que sigui un 10 % 
més barat. 

Dosis per a barrejar per meitat amb els grans 
Quilos 

Cavalls grans (pesant de 650 a í 00 quilos) 2'500 
» mitjans >> » 500 a 650 » 2 
» petits » >> 350 a 500 » 1 '500 

Bous d'engreix 2'500 
» de treball 2'500 

Vaques de llet . . . 2 
Vedelles . 0'250 a 1 '200 
Bens . 0'075 a 0'250 
Moltons d'engreix . . . 0'075 a 0'300 
Porcs. (per 100 quilos de pes) 1' 

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

Es convenient d'humitejar-lo una mica abans de donar-lo per a que 
no sigui tant eixut. 

L'Althein és ensacat a 80 quilos .. 

En dirigi~-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTUR~ 
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OLIVERS ARBEQUINS 
L 'OLIVER ARBEQUI, que de tem ps immemorial proporciona pletòriques collites en la 

molt coneguda comarca oleàcia d'Urgell, va creixent ses excepcionals aptituds a 
altres régions, fins al punt de reemplaçar amb f<liç èxit a altres varietats d'asse

nyalada apreciació, i poc a poc es veuen ampliades àrees immenses de cultiu fins domi
nar a les comarques que l'han assajat. 

Realça l'estimacio d'aquest arbre sa gran resistència a les sequedats, com ho demos
tra el que molts terrenys de secà amb precipitacions interiors a 300 mi!·Iimetres per any, 
viu, prospera i fructifica el 
ARBb'QUI. 

El veureu ben dret en els 
costats pedrego,os, frondós 
en les terres soltes i sempre 
verd en les arenes i fins en 
els llocs menys favorescuts. 
En les terres dv calç, com 
també en les argilenques me
diant treballs d'artigaire a 
propiats a rompre sa com
pactivitat, arriba a donar 
produccions que van en con
tinu augment i que poden 
ésser realment elevadíssimes 
quan els beneficis de l'aigua 
vénen a alen tar sa tendència 
fructuosa. 

Es notable aquest oliver 
per sa ràpida tendència a 
fru ctiiicar, essent mo1t comú, 
per poc que el sòl es presti i 
les cures de cultiu )'estimu
len, a cobrir-se de fruits als 
pocs anys d'ésser plantat, ço 
que no sucseeix en les altres 
varietats, que genera I ment 
adoleixen d'ésser tardana
ment a donar fruit 

Altra característica de 
l'ARBEQUI es la de per
metre fàcilment ésser defen-
sat de moltes plagues que en 
altres varietats causen es-
tralls, axí com el lliurar-se 
de les gelades. 

Es recomana especial 
ment aques t oliver: 

I. Per dar-se en la ma
joria dels terrenys, per po
bres que si¡¡nin. 

Il. Per sa notable re
sistència a les gelades. 

111. Per començar son 
rendiment als tres anys. 

IV. Per la facilitat de recol·lecció. 
V. Per no causar en ell els estralls que en altres varietats, les malalties i pestes que 

se solen encevar en aquesta classe c1'arbres . 

PREUS: 

Plançons d'un any: Altura de 0'40 a 0'70 metres . 

P!açons de dos dn)"s: Altura de 0'80 a 1 '20 metres 

Pla çons de tres anys: Altura de 1 '20 a 1 '50 metres 

l 
I 
¡ 
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25 plaçons. 
50 • • 

100 
25 
50 

100 
25 
50 

100 

. . 25 
45 
80 
ss 
60 

110 
40 

. 75 

. 130 

Embalatge en bones caixes amb molsa, a 100 pessetes els 100 plaçons. 

pessetes 

El Cultl·vador Modern Trafalgar, 76 (prop a l'Art del Triomf) Barcelona 
Apartat 626 : Telèfon 1966 S. P. 

DEMAHIH·SE CATALEGS D'ARBRES FRUITERS, FLORESTAL! I LLAYO' S DE TOTES CLASSES 

..................................................................................................................... ,._., ...... ,,,,,, ......................• 
En dirigir-vos a les cases anunciadores citeu AGRICULTURA 
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t~ ~t i , EL Adob compost Truffaut és tlf 

deu vegades més eficaç que 
· ~ el fem i amb son empleu s'obtenen ~ 

i augments de collita fins del 50 oio· i 
t Els insecticides Truffaut destruei- f 
i xen tota classe d'insectes i .criptò- w 

i gams. ¡ 
Les .sements seleccionades per· a t . 
hortalisses i plantes farratgeres i 

t augmenten el rendiment de l'agrí- t 
i cuitor. Germinació ~assegurada, 
t de 90 a 95 per 100. 
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~ Conc~~~ ••¡ ~·~ p /1 Jl T l 
·¡ Passeig de Gràcia, 49 BARCELONA ¡ 
~=®~®®~~~di\ 

En dirigir-va$ a les cases anunciadores citeu AGRICUL TU~A 
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L'agricultura 
científica 

i l'organització 
del treball 
I 

Q UÉ és això d~ l'organització científica del treball , de què tant 
ès parla avui dia~ FiJ1s a quin grau les seves regles poden 

ésser aplicades a, les explotacions agrícoles? Heu' s aquí un tema 
d'innega,bl~ interès i actualitat. Dos preguntes que procurarem con
testar amb la major senzillesa i tot el clarament que ens sia possi
ble. Resulta fo~ça dificultós sintetitzar en un parell de planes, i 
d'una manera -fàcil de compendre, una doctrina tan extensa i hete
rogènia, tan confusa i poc estructur ada, com és la tle l'organitz~ció 
científica. Valgui ~1 nostre assa-ig per la seva intenció. ' 

L'economia moderna ha portat una fC!_rta competència. Ec: po
den rema.rc'ar moltes noves · pràctiques que en són conseqüència. 
L'una d'elles és, per exemple, la profusió de l' anunci com estimu
lant de la venda ; altra, la disminució del preu de cost cleb arti
cles . Es lògic 'que el productor que produeixi més barat, estarà en 
millors condicions que els altres. Si ven al mateix preu que !a com
petència. li quedar'à major marge de benefici, i. si limita aquest 
marge podrà vendre més barat que els altres . .Ara bé ; la reducció 
del preu de cost pot obtenir-se per dos camins : rebaixant la qua
litat del gènere, ço que no és gaire pràctic i, a la llarga, sovint 
contraproduent, o bé procurant organitzar la forma de~ treball de 
manera que les despeses de producció quedin disminuïdes. Es fàcil 

/ 
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<'Onstatar amb un petit anàlisi dels processos productius, que gai
rebé tots, tenen alguns v1c1s 1 defectes, deguts a la indiferència o 
a la rutina, i que corregint-los pot obtenir-se un notable Pstalvi en 
el cost. Res més que això és l'organització científica: una forma 
de disposar el treball per a treure'n · el màxim rendiment. Cor:< pot 
veure's, no és una cosa artificial, sinó portada per l'evolució eco
nòmica moderna. 

En el darrer quart del segle passat, Taylor, un enginyer nord
~mericà que havia començat treballant com a obrer, féu les prime
res experiències i sentà les primeres teories de l'organització cien
tífica del treball, que per això és coneguda també amb el m•m de 
taylorisme, encara que avui dia ha sobrepassat de tots costats les 
primeres recerques i conclusions. Taylor estudià sobretot el tre
ball dels 1+1etal1s. Consisteix el seu mètode en la descomposició del 
conjunt d'una operació en parts, el cronometratge dels temps ele
mentals i la simplificació del treball, prescindint dels moviments 
inútils, corregint els defectuosos i donant a tots ells una paut-: del 
temps en què deuen realitzar-se. Així s'aconsegueix l'augmenta¡· 
en forta proporció el rendiment de l'obrer. Gilbreth i Gant, que 
poden considerar-se com els veritables fundadors de l'organització 
científica com a teoria conjunta i extensa, continuaren les recer
ques de Taylor, aplegant-les amb altres qüestions interess~nts, per 
~ formar un cos de doctrina. Després l'organització científica ha 
tingut molts autors que l'han perfeccionada, i a l'ensems n'han ei
xamplat el camp. ascuda en la indústria metallúrgica, en la qual 
té encara la seva major aplicació, passà aviat a les altres indústries, 
després a, l'extracció de minerals, i també vol aplicar-se a1s serveis 
administratius .i a !~agricultura. 

Ço que en aquests darrers temps l'organització cienHfica ha · 
guanyat en extensió, ho ha perdut en eficàcia i claredat. Avui, de 
tant que vol abastar, fa l'efecte d'una cosa confusa i un .xic fict~

cia en alguns extrems. Si bé hi han branques de la producció en 
les quals dóna resultats positius i té una base ferma i assegurada, 
en canvi n'hi ha d'altres-la mateixa agricultura-en les quals hi 
ha ben poc de segur aconseguit. Però com que, si més no, repre
senta una ten~ència fecunda en suggestions a'mntatjoses, és inte
ressant d'esmentar els principis principals que es dedueixen del con
junt de la seva doctrina. Crec que poden resumir-se en els següents : 

a) La base fonamental de l'augment de rendiment consisteix 
en la voluntat de millorar contínuament la forma de producció. Per 
això, l'essencial en l'organització científica és l'estudi, l'anàlisi, 
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la revisió de la forma d'efectuar-se el treball i la correcció dels de
fectes i vicis que representin pèrdua de temps o de materials 
. b) L'experiència ha demostrat que en moltes empreses resulta 
ava'ntatjosa una certa descentralitz~ció administrativa, .una descon
gestió de les funcions directives . Això pot representar per a cada 
branca major senzillesa, eficàcia i responsabilitat. També és con
venient una funció de control. 

e) Els m~todes moderns d'anotació i registre, com per exem
ple l'ús de fitxes, poden facilitar l'organització. Dóna bon resultat 
un cert automatisme en les relacions de treball entre el personal, 
així com el substituir les indicacions· verbals per les escrites. 

d) L'ad,opció dels nous· mètodes de treball és impossib~e sense 
l'adhesió voluntària. dels obrers. Es, doncs, necessari un estímul, 
u.n augment de remuneració, com són, per exemple, les tarifes di
ferencials o progressives, les primes individuals o per equips, i 
també una acció social complementària . 

e) Com que es demana a cada obrer un alt rendiment, aquest 
sols pot aconseguir-se destinant a ca,da treball els homes amb bones 
aptituds per a realitzar-lo, i intensificant l'esp~cialització : 

f) En tota empresa ben organitzada és imprescindible emprar 
un mètode de càlcul, senzill i exacte, del preu de ·cost dels ,prnduc
tes obtinguts. El coneixement del veritable preu de cost, ensenya 
els· secrets fonamentals d'una, empresa i és la base més segura d'una 
obtenció racional de beneficis. 

Aquests són els principis en . els quals, avui per avui, poden sin
tetitzar-se els mètodes d'organització científica del treball Són en 
conjunt o fragmentàriament, en tot o en part, aplicables a l'agri
cultura? De seguida podem veure que hi han detalls que servE·ixen 
gairebé d'una faisó exclusiva, per a la indústria. Però també hom 
pot constatar que aquests principis, lògics i racionals, representen 
una orientació força aprofitable per a tota, mena d'empreses i tre
balls, compressos els agrícoles. L'interessant és d'escatir :fins a 
quin punt les aplicacions rurals po.den constituir un mètode definit 
o un cos de doctrina, o si es limiten a recollir una tendència d·~ mi
llorament en l'organització. La intenció dels teòrics que voliet: ex
tendre la, nova ciència a l'agricultura, era assolir el primer objec
tiu, però ens sembla, que en la realitat, haurem de quedar-nos més 
mbdestament en' el segon. Aplicar alguna suggestió nova o solució 
pràctica en els sistemes corrents d'explotació rural. 

Cert és que s'han fet amb èxit assaigs d'organizació ciemífica 
en empreses agrícoles. Però es tracta sempre de casos particulars. 
Coneixem un exemple molt interessant, en una plantació de canya 
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de sucre. Cal remarcar que l'extensió i uniformitat de conreu faci
liten l'adopció dels mètodes més especialitzats. Per tot aixu, en 
veure que en el Congrés d'Organització' científica del Treball, que 
s'ha celebrat en la segona quinzena d'octubre a Brussel-les, i al qual 
devíem assistir, hi havia una secció referent a les seves aplicacions 
a l'agricultura, ens prometérem seguir-ne de prop la tasca, per a 
treure'n una impressió de l'estat actual del problema. En efecte, 
un Congrés és un bon punt de mira; les discussions entre persones 
especialitzades en la matèria, les controvèrsies entre opinions con
tràries són una base excellent per a veure les coses tal com són. 
Si&1;li dit, com a primera indicació, que la impressió deduïda del 
Congrés no fou gaire falaguera. en ço que pugui representar una 
possibilitat d'extensa i eficaç aplicació de l'organització científica 
_en la indústria agrícola. 

La Memòria on es publiquen les comunicacions per a discutir al 
Con~rés, dóna una primera impressió dolenta, en ço que es refereix 
a l'agricultura. Al costat de ·nombrosos ternes de caràcter industrial, 
conté nol?lés dos treballs agrícoles. L'enginyer M . J. Racek . de Pra
ga, és l'autor d'un ·estudi comparatiu de l'esforç necessari per a fer 
entrar en el terreny una pala plena o buidada. Les exp~riències 
fetes a Mestec Kralové demostren els avantatges de la segona D'ai
xò ja en saben quelcom els nostres pagesos que han adoptat per al 
treball de la terra la fanga de ·pues en lloc de la !Jaia plena. Es cu
riosa, de totes maneres, la confirmació científica de la seva prefe
rència intuïtiva. Pèrò remarqui's, que aquest anàlisi té ben poc que 
veure amb l'organització científica . Es senzillament un tema de me
(~.'tnica agrícola 

L'altre treball, de lvi. Alexe Lonay, té molt màjor interès des del 
punt de vista de l'organització. Vol entrar en el cor del problema . 

. El seu títol, c<Principis fonamentals de l'organització científica del 
treball en agricultura», és força ambiciós. L'exposició del seu con
tingut i de la discussió a què donà lloc en el Congrés, i la crítica 
d~un i altre, ens permetran, en un altre article, contestar la se
gona pregunta que ens fèiem al començament d'aquest : Fins a 
qúin pnnt els mètodes de l'organització científica poden ésser apli
cats en les explotacions agrícoles? 

CARLES PI SU~'YER 

Als recons, als marges, a les vores dels camins i de les sèquies, als 
patis, a les partions dels camps, a tots els espais lliures , planteu-hi arbres 
de fusta o ae fruita. A Catalunya en tenim massa pocs encara. 
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El conreu del safrà 
·E L safrà (Crocus sati'vus) és una planta de la família de les 

irídees, bulbosa o ceballuda, com una vara de Jessé, les fulles 
de la qual són llargarudes i esprimatxades, semblables a esparts 
i que té una flor de color morat i de forma ovalada, amb els seus 
corresponents estams i pistils que constitueixen el safrà comercia,!. 

Sembla que el safrà procedeix d'Egipte, d'o~ passaria a Pèr
sia, on el coneixen amb el noni de zà faràn. De Pèrsia, amb les 
guerres mèdiques, és probable que passés a Grècia, i d'aquest país 
a. Itàlia, on es conrea amb el nom de gladiola. A Europa es conrea 
el safrà, àdhuc. en països tan septentrionals com Alemanya, sense 
que el fred sigui obstacle per a la seva vida, però on més abundós 
és, és a la conca del Mediterrani i també a les terres altes de Es-

,panya i Anatòlia. 
La planta del safrà és molt resistent i viu encara millor en ter

renys més aviat pobres que en els massa rics, car en aquests té lloc 
un desenrollament excesivament luxuriant de les fulles, en detri
ment del color i olor dels pistils i estams, vulgarment dits brins, 
.que és el producte amb mires al qual fem el conreu. 

Es un vegetal que prefereix els climes secs i calents, raó per la 
qual prospera a les àrides terres de la T~rralta i Maestrat, a Ca
talunya , de la Manxa i Extremadura, a Espanya. 

E l safrà el podem plantar a la primavera o a la tardor. Cal que 
"el terreny en procedir a la plantada es trobi ben lla,urat, net i ado
bat, efectuant aquestes operacions del gener a l'abril, quan es plan
ti en primavera, i pel setembre quan es fa de tardor. Els solcs és 
bo d'obrir-los a cordill, i a,bans de dipositar els bulbs a la terra 
calen unes passades de rascle o millor de cultivador. 

Els solcs definitius solen fer-se de 13 cm. de fondària, en for
ma que hi càpiguin dues rengleres per solc, i els bulbs o cebetes 
.que servei.·en de planter, que s'haurà tingut la cura d'escollir 
entre els més sanitosos, es van collocant al fons, després de despu
llats de la seva coberta, exterior, separats per uns cinquanta centí
metres. ,Cal ruixar les cebetes ·amb un xic d'aigua abans de dipo
sitar-les al fons del solc, per tal com es fa així mé~ difícil que es 
trenqui el tel protector més intern i quedi la polpa en descobert. 

Aquesta planta, en terrenys a propòsit, ve a durar uns quatre 
anys. Per la primavera surten les fulles anomenades també esparts, 
que troben aplicació com a farratge. La floració té lloc de mig setem
bre a últims de novembre, segons les comarques. A les aprovíncies» 
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de Toledo i Cuenca hí ha ·hagut anys que s'ha efectuat a mitjans de 
desembre. 

Cada any es formen nous bulbs damunt el primitiu, que mor en 
desenrotllar-se el nou. Així van creixent, fins que al cap de quatre· 
anys ja es fa precís desarrelar la planta i repetir la plantació, per 
tal com l'excesiva abundor de cebetes i la seva progressiva proxi
mitat a la superfície les impossibilitaria de resistir l'acció de la 
sequedat. I 

El nombre de tiges i de flors depèn del temps transcorregut 
des de la plantació. Així el primer any sols tindrem una tija i una 
flor, mentre que al quart dia ja tindrem un veritable raïm de 
bulbs cada. un deÍs quals sostindrà dues o tres tiges amb les flors 
corresponents. 

Els bulbs més a propòsit per a plantar són els de quart any t 
que tenen poc més o menys la mida d'una castanya. 

Com a cures culturals cal donar alguna entrecavada a la pri- , 
mavera per lliurar el terreny de males herbes. En quant a l'ado
bada, cal recordar que és més exigent en fosfats que en altra cosa. 

El primer any de conreu dóna com a productes, per la prima
vera, els esparts o fulles, i per la tardor les flors que véneu es
cassés i raquitiques. Els anys segon i tercer donen les bones colli
tes de flors, i sensiblement reduïda la d'espart. El quart any tor
nen a créixer aquests i els bulbs, coincidint amb una migradesa de 
la collita de flors. 

En obrir-se les flors del safrà són blanques, però prenen des
prés el seu color morat característic. La floració dura vint dies. 

L'hora més apropiada per ' a la recollecCió de les flors és des de 
la matinada :fins a les nou o les deu, hora en la qual el sol ja es
calfa. Quan hi ha gebrada o quan les flors estan molt humides, cal 
esperar que el sol les assequi un xic, car sí no es fes així s'esbri
narien i es malmetrien. 

La pràctica de la .recoUecció és un bon tros delicada i r-equereix 
més aviat la finor i cura d'una mà femenina que la rusticitat' de 
l'home, car els estigmes o brins essent la principal riquesa de la 
flor cal posar tota la cura en no malmetre'ls. Les dones encarrega
des d'aquesta operació, porten un cistell a la mà esquerra, i bo i ca
minant amb els peus entre les dues fileres, amb la dreta tallen la 
flor pel petit coll que la uneix a la tija, i s'ajupen convenientment 
per l'operació, la qual van fent amb tot ordre, i filera per filera. 

L'operació efectuada i les cistells plenes, es porten a la masia, 
on es buiden sobre llençols, mantes o estores, per a que les flors 
es vagin assecant por a poc. 
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CONSERVOL 
'VINI-ESTERELITZADOR 

De tots els productes llençats al IJ!ercat per la 1mportant casa MILLER 
THOMS ON & Co., de Londres, cap ha assolit èxit tan gran ,.Jm l'obtingut per 
el ja conegut CONSERVO L, producte d'(_stinat a la conservació i clarificació dels 
vins, que ha lograt obtenir el màxim de perfecció sobre tots els product('S simi
lars llençats fins avui a la venda.-

L'esmentat producte, d'una inofensivitat absoluta y garantitmda, satisfà les 
més severes exigències dels més escrupolosos colliters i magatzemistes, logrant 
a una dos¡ de 15 grams per hectolitre (1 00 litres) evitar tota clase d'alteració en 
vi, enca ra que aquest hagi sofert «cou page~· o rebaixes de graus, com és en el 

, , fermentar, agrejar-se, enterbolir-se, flori r-se. 
L'esmentat producte és indispensable als senyors exportadors'i colliters de 

vins, per a evitar-se trastorns en el viatge, i d'imprescindible necesitat als que 
venen sòs vins en petits garrafons per a famílies, i a a tot comerciant, en general, 
dulcre en ses operacions. 

'' -N 

Preu : 15 pessetes quilo en pots origen, de llauna 
Caix a de 25 pors (28 quilos), 300 pessetes 

Cada pot a companya les instruccions per a son emplen 

EUTRAC I D O L ' ' 
El <':\TEUTRACIDQL,, com t:.l seu nom indica, està destinat a corregir tot 

excés d'acidesa en éls vins, donant exceHents resultats en els casos d'Acidesa 
(agres), Picadures, Girats, Escaldats, Verds, Amagranats, etc .. etc., obtenint soro
llosos i garantitzats èxits, excepte en els casos en què un Yi està en el màxim 
d'alguna d'aquestes malalties exposades, en el qual cas, si no s'obté curació com
pleta per a donat' sortida al Yi com bo, almenys permet la barreja amb vins nor
mals, essent a l'ensems cobert de sobres, pel benefici que aquesta barreja reporta, 
l'escàs valor empleat en el producte. 

Es ven en pots originals de llauna de 1 quilo i està admès per les lleis, usant-lo 
a la dosi de zoo a 400 g1·s. per bectol., segons. instruccions que el mateix acompanya 

Preu: 7 pessetes quilo. Caixa or igen de 25 pots ( 5 quilos), pessetes 150 

En venda: Josep Esquerra Lasp.alas, Portal Nou, r6- Barcelona. - Banús i 
Soler, Jaume I, 18 - Barcelona.- Vicens Ferrer i Companyia, Plaça Catalunya -
Barcelona.- Joan Cu ni llera, Freneria, 1 -Barcelona.- Ramon Roqueta - :\Ian
resa (Barcelona). - Antoni Halcells, Picas, 4 - Tàrrega (Lleyda). -Pere Abadia, 
Plaça Constitució- Tortosa (Tarragona).- Gabriel Hernàndez, Sah·à, ro- Valèn-

cia.- Fills de J. Iglesias- Rioseco (Valladolid). 

P .roductes enològics 
' Tanins - Tartàrics - Cítrics- l\Ietabisulfit de potassa - An

tiferments - Clarificants àcids - Gelatines - Albümines -
Colorants inofensius - Decolorants - Antiàcids -- Extracte 
sec- Aromes: Bordeus, :\Iedoc, l\Iacon, Rioja, Sauterne
Extracte de moscatell i ranci - Aparells filtres perfectes na
ciona1s i estrangers -Mànegues per a baixos de vins- :\Iane
gots per a aparells filtres- FiJtrolina- Paper· filtre - Herbes 
To rino per a la fabricació de vermut - Essències per a la 

fabricació de licors, etc., etc .. 

JOSEP ESQUERRA LASPALAS 
Por.tal Nou, 16 - Barcelona - T elèfon 479 - S . P · 

En dírigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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MOTORS ·J 
per a benzina, alcohol, petroli, etc. 

des de 1 fins a 20 H-P. 

··GRUPS ELECTROGENS 
Instal· la ci ons co m
pletes pe r a regors 
i l!levacionc; d'-aigua. 

MOTORS SEMI- DIESEL 
PER A OLIS PESATS 

Tipus industrials, agricoles, elèctrics i marins. 
Des de 6 HP en endavant, amb un o mé's cilind•es. 
Consum de combustible: 250 grams pe~ HP hora 

Josep Comas i c.a 
)I Bailén, 19 - B ARCEL ON A 

PER A LLUM 
I FORÇA 

-~~~~~~~~~~- @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@®®®® 
~ ~ @ ® 

l¡L J/S o Li~ ¡vinsSABATÉÍ 
w ~ F. Garoía Ruano ~ 

~ La.uria , ! OO Teléfon 1614 G. ~ 1 - i '"•' . li . q i' I I!J I 
{i¡ Insecticida indispensable a {i¡ ~ ~ 
\'f \'f ® Ceps resistents ® 
~ l ' Agric~ltura ~ ~ Grans produccions ~ 

¡ Ramaçleria ~t ® Berlandieris ® 
@ ® 

. i Higiene ® , ® ¡. ¡ ~ · "Centro fiticol~ del P· nad~s"· ~ . 
@ ® 

Dèmani's el fu1 letó «EL LISOL ® ®· 
t EN AGRICUL TURA>> que en viem t ~ VIL-AFRANCA DEL PENEDÉS ~ 
JA J.\ ® (Barcelona.) @ 
lli gratis. lli @ @ 

~ {i¡ @ @ 

lli \'( ~ JAUME SABATE ~ i Vallès 8ermans · ¡~ ~ ~ 
\'f @ Telèfon 1 @ 

~ Masini, 79 - S~ms - Barcelona ® ~ 
{i¡ {i¡ ¡¡j Demanínt:se catàlegs . @ 
\7 Yf @ @ 

-~~~~- @@@@@~@@@@@@@@@@@@@@@@~® 
En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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A la tarda, es trien les flors recollides, i a la nit es· procedei..x 
a esbrinar-les. 

Té molta importància en la indústria safranera l'operació de 
pelar les flors. Si és ben feta, el producte que hom obté és molt més 
considerable, per tal com tots els estams són aprofitats. Primer 
es netegen les flors, i es deslliuren de tota brutícia, terra 1 msec
tes que puguin portar. 

Per esbrinar les flors, se solen abocar sobre una taula gran al 
voltant de la qual es posen les operàries, )es quals tenen els pots 
a propòsit per a posar-hi els brins que van separant. Els que es
brinen, agafen 1~ flOr, tallen la tija per sota del calze i l'apreten 
lleugerament per tal que s'obri bé, separen els estams convenient
ment i els tallen ~mb estisores adequades. Cal tallar bé, procurant 
que als estigmes no els quedi gens de la seva base, que és de color 
blanquinosa, cosa que enlletgeix i desvaldre el producte. 

Aleshores cal procedir a l'operació de torra,r els estigmes, se
parats ja de les flors, i es fa en garbells que es posen a foc somort, 
car hi fos viu el safrà es tornaria negrós o blau fosc, amb pèrdue 
de bona part del seu pes. Si el foc és massa fluix, queda el prc;ducte 
tou i mal torrat, amb detriment de la qualitat. Mentre té lloc l'ope
ració, ·els pistils es tornen vermells. Després de torrat es deu em
magatzemar en un lloc ben sec, de temperatura tan uniforme com 
sigui possible. Amb la torrefacció perd les quatre quintes parts del 
seu pes. La llenya que més s'empra ,és els sarments de cep, que 
conserven molt temps el foc, sense que devingui massa viu. Cal 
tenir un fogonet d'una forma per l'estil d'un gibrell, o en cas de 
no disposar-ne també es pot substituir amb un fogó dels que ano
menen ade murri» a la comarca del Vallès, que els fan en un mo
ment amb pocs maons o pedres planes. 

U na hectàrea destinada a aquest conreu ve a donar terme mig 
uns so-6o quilos de safrà en brut, que un cop torrat vénen a ésser 
uns ro ó r2 quilos. El seu preu és molt variat, oscillant entre 40 i 70 
dnros la lliura de 460 grams, que equival a dir entre 400 i 700 pesse
tes· el quilo. 

El safrà és amplament usat en tintoreria, · confiteria i medici
na ; els seus esparts serveixen com a farratge i les pells de Jec; se
ves cebes per jaç o per a omplir matalassos. 

RA;\10N CAPDEVILA 

Molt bestiar vol di?· molt fem i molt fem vol dir molta producció. Cal, 
doncs, que f agricultor sigui ta-mbe ramader. 
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L'associació blat-vinya 

e ONVÉ de cultivar associats el blat i la vinya? Es més conve
nient, al meu entenòre, tant per l'un conreu com per a 

l'altre, de cultivar-los separadament. 
El primer fet per a mi contrari a la vinya, és el de privar, en 

perjudici dels ceps, al terreny que ocupa el sembrat, de les tre
ballades de primavera, que són les més útils. En bancals amples, 
però, i si no se sembra gaire a la vora dels ceps, el dany no es 
fa tan sensible. El 'princ1pal objecte d'aquelles treballades fóra 
de proporcionar als ceps una _Part més d'humitat per a poder-se 
desenrotllar durant l'estiu. 

El segon dany causat pel sembrat als ceps és el de les gelades 
de primavera, que ,maten els brots molts anys. Si bé entre llocs 
alts i baixos hi ha una gran diferència, està comprovat que entre 
els mateixos baixos (no tant els alts, però bastant perjudicats de
gut a què queda l'aire fred aturat, a.mb motiu del sembrat) i lros 
per tros hi. ha moltíssims més brots morts un any d'un fred per
j;udicial, a les vinyes, que tenen sembrat entremig que a les que no 
n'hi ha. Degut, sembla, ai:xò a què la JUateixa verdor del sembrat 
ja porta humitat i a què tampoc hi circula gaire l'al.re. 

Hi ha un ·cas que ve a ésser tan perjudicial per al sembrat com 
per als ceps, i és el següent : que destorba tant per a l'un conreu 
com per a l'altre, l'ús de màquines. Es clar que encara no se n'usen 
gaires, però la cosa ja es comprèn, i encara més amb un petit exem
ple : fa de mal sulfatar si hom no vol aixafar el blat quan ja és· es
pigat. 

'Favorable al blat hi ha, que es creu que és una mica més gra~ 
nat que e1 · d'un camp, i això es comprèn, per tal com els solcs d<: 
la vora tenen espai lliure, i com que n'hi1 ha molts, pot !pfluir 
un'a mica e·n el conjunt del gra. 

Ara bé ; és més o menys ~ Q -dele.nt sembrar -entr.emig de la. 
vinya? Crec jo que en vinya espessa no es pot recomanar de cap 
de cap de les maneres; en bancals estrets no pot recomanar-se 
gaire ; en bancals amp~es és diferent. Però em sembla que no s'hau
ria de sembrar entremig de vinya. 

-Es dirà: -Com? Vegeu si jo arrencaré els ceps que m'han 
costat tant a fer pujar. 

, 
, 
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AL"i:Í, potser 'està ben contestat. Però no és rar de veure que 
els q•li l'han renovada o la re11oven, continuen barrejant aquests con
reus. 

Tot el que hem dit és ' a part de si és o no remunerador tant l'un 
éonreu com l'altre. 

JoAN ARME_ GOL 

Un llibre necessari 

J A que tenim una terra que amb l'esforç del nostre treball lí 
'fem produir una notable varietat de ~onreus, com poques al

tres comarques hi hagin, i ja que una crisi de producció agrícola és 
imminent, seria molt pràctic de donar a conèixer ço que hi ha en 
les nostres · comarques i que desconeixem sovint totalment. 

Per donar a conèixer els conreus que tenim a ca:sa nostra, seri ... 
necessari un llibre. Aquest llibre el podríem titular : Els nostres 
com·eus, o bé: Els conreus catalans. En ell s'haurien d'incloure, 
un per un, tots els ·~onreus de les nostres comarques, per insigni
fica nts que fossin, ja que mantes vegades els guanys es fan amb 
coses insignificants. 

Si hom tingués una publicació on fossin inclosos tots els con
reus de les nostre~ terres, podria escollir aquell que en la seva 
comarca fos susceptible de donar les xifres més rodones . Amb aques
ta publicació hom podria conèixer el conreu d.e més rendiment pro
bable i més propi per la seva terra, i tot fullejant el llibre podria 
trobar una mica de solució o almenys un orientament per resoldre 
els seus problemes. 

Per la confecció d'aquest llibre hi hauria de col-laborar tothom 
i de totes parts de nostres terres, i que d'tina manera o altra redac
tessin els diferents conreus de les seves comarques. Si el director 
d'AGRICULTURA cridà darrerament perquè nosaltres, page-sos, om
plíssim el buit d'aquesta nostra revista, amb les nostres experièn
cies i opmwns ara també podríem sentir-nos cridats per omplir 
les pàgines del llibre i donar-nos a conèixer els conreus que es 
practiquen en les diferents comarques de Catalunya. 

Hom hauria d'explicar-se amb detall i sense exageracions de 
cap mena en la forma, com s'ha vingut tractant en aquestes ma-
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teixes pàgines d'AGRICULTURA. El narrat hauria d'ésser breu, 
però clar. 

Aquesta mateixa revista podria ésser l'encarregada de la prepa
ración del llibre, i tots els subscriptors hauríem de prestar el nostre 
ajut per veure l'estat econòmic de la impressió. La gran varietat 
de conreus de Catalunya faria que el llibre fos de moltes pàgines i 
que pugés algunes pessetes el cost de l'edició; però sembla que 
podria molt bé intentar-se, ja que no hi ha cap subscriptor d' AGRI
CULTURA que no se'n quedés almenys un exemplar, a més a més 
dels Sindicats Agrícoles, que n'expedirien entre els seus socis. 

"Qna publicació d'aquesta mena, no sols seria un breu estudi 
científic dels nostres conreus, sirró que serviria a l'ensems de guia 
i orientació agrícola. 

Tots · aquests treballs haurien d'ésser remesos a la redac
ció d'AGRICULTURA, i allà serien estudiats amb criteri per anar a 
la publicació. 

Estudiem, doncs, si amb el ·temps podem fer quelcom que sia 
útil. 

BALDIRI JUSCAFRES.SA 

c.om es planten els arbres 

EL plan~ar ~n arbre és una cos~ d_'un~ gran Sf·nzillesa; això, ~erò, 
no vol dtr que tothom en sap1ga plantar. Molts cops n'h1 ha 

prou arn.b posar una estaca a terra perquè es· converteixi en ·arbre. 
' . 

En el gran conreu, cal, però, procedir ' d'una altra manera, posant 
el plançó en les millors condicions, perquè prengui ràpidament i 
perquè ràpidament esdevingui arbre. 

Diguem, doncs, com s'ha de fer una plantació per assolir les 
majors possibilitats d'èxit. 

El plançó procedent del planter s'ha de preparar aba~s de posar
lo a la terra. Aquesta preparació consisteix a treure-li l¡:s arrels 
ferides o capolades i a escurçar les restants. Si el plançó és d'un 

,., any es deixen de ;w-25 . centímetres de llarg; si t é. més es deixen 
de 30 ó 35· 

Cal no exageràr en la llargada de les arrels ; .les arrels curtes 
reprenen millor i més aviat que les llargues, malgrat el que pugui 
pensar la gent, en contra. 
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Aleshores l'arbre es pot plantar. Però és preferible abans, per 

fer més segur el prepdiment, de seguir el sistema adoptat pels 

francesos : :ficar les .arrels dins d'una pasta feta amb terra argilosa, 

fems de vaca i aigua. Es diu que amb aquesta operació es posa a 

disposició de les arrels un nutriment. Es una opinió arriscada, ens 

sembla. Per nosaltres, en canvi, s'as~egura amb ella l'adherència 

immediata de les arrel~ a la terra, i per tant , l'arbre pren amb 

major seguretat . Les experiències han demostràt, en efecte, que 

fent l'csmentaòa operació" el tant per cent de falles disminueix 

d'una manera considerable 
També sol pintar-se la tija i les branquetes amb lletadà de calç 

espessa, la qual, ultra tenir certa, acció desinfectant, amb el seu 

color blanc defensa l'escorça tendra de l'acció massa directa dels 

raigs solars. · 

Després es planta. El clot ha d'ésser el més gran possible. Es 

pot dir que tota la feina que faci el pagès removent la terra és 

feina que estalvia a l'arbre; feina que l'arbre esmerçarà en 

altra tasca més profitosa. A part d'aquest avantatge, hi ha. el de 

meteoritzar, és a dir, fertilitzar, un gran· volum de terra on viu

ran les arrels durant els primers anys de vida de la planta. Al fons 

del clot es posa el tutor ; perquè duri, es crema un :s:ic i es pinta 

amb quitrà; a:ixí s'evita que l'ataquin bolets i el podreixin . 

Al fons del clot es fa un munt de terra bona ; a sobre del munt 

es posa l'arb.re, escampant tot al voltant les seves arrels; per entre

mig d'aquestes es posa terra fina. D'en mica en mica, procurant 

que no quedin buits, es van cobrint les arrels. Quan són cobertes, 

es posa l'adob (20-30 quilos de fems, 3-4 de superfosfat i un de 

clorur P,otàssic) i s'acaba ,d'omplir el clot. 

La plantació no ha d'ésser mai fonda . Les parts que queden 

massa avall, es podreixen. L'arbre ha de quedar a !a mateixa fon

dària que tenia al planter, el que vol dir que s'ha de posar alt 

perquè després, amb la compre5sió natural de la terra, baixarà 8-ro 

centímetres i quedarà a la fondària ò.eguda . 
Una 'vegada després de la plantació, facilita l' aò.herència de la, 

terra ; a la tardor pot estalviar-se, però no quan la plantació es 

fa a la primavera. 
Després de plantar l'arbre, cal disminuir el volum de la copa, 

és a dir , la superfície d'evaporació, i equilibrar el sistema radicular 

-èscurçat com hem dit-amb el sistema aeri. La funció d'aques\.. 

en efecte, és consumir i eliminar ço que el primer absorbeix. Si 

entre els dos sistemes hi ha desproporció, la planta absorbeix més 
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o menys del que necessita. Demés, la part aèria fabrica també unes 
substàncies necessàries a les arrels. 

En primer lloc es pot dir que en tots els arbres s'han Ek supri
mir els br~ts de la tija i deixar només els que han de formar la 
<:opa. Aquests es tallen d'una manera diferent, segons la mena 
d'arbre. 

En la perera, pomera, codonyer, pr~nera i albercoquer, els brots 
que formaran la · copa es tallen de 15-20 centímetres de llarg. Això 
pot fer-se ~1 moment de la plantació si aquesta és feta a la tardor 
o començament de l'hivern, és a dir, en una època en què els ar
bres poden emetre arrels per. nodrir els brots a la primavera. Si 
la plantació, en canvi, és feta a la primavera o a finals d'hivern , 
els brot~ de ~a copa s'han d'escurçar molt pròxims a la inserció, 
a l'any següent. · ' 

Pel cirerer, i sobretot pel presseguer,- 'la cosa és diferent. ,Els 
brots s'han d'escurçar molt, car en cas contrari es desenrotllarien 
els ulls de l'extremitat i no els de la base, i la copa quedaria des
guarnida. 

Relacionada amb la plantació està la qüestió de si s'han de plan,
tar plançons empeltats o si s'han d'empeltar al camp. Nosaltres, 
contràriament al que creuen diversament, pensem que és millor 
plantar arbres empeltats. Empeltant al camp ]'empelt pot no pen
dre i es perd temps. Empeltant al planter no hi ha aquest perill, 
car l'empelt es pot repetir i no es transplanta l'arbre fins que l'erÍl
pelt no hagi pres. Demés, al planter, els p1ançons i els empelts es 
poden curar i vigilar més, ço que dóna arbrets .millor form.ats i 
més forts. ' 

Emprant plançons empeltats hi ha el perill, quan hom no se'ls 
produeix i ha comprar-los, d'un~ enredada. AixÒ és exacte ; però 
hi ha Uli remei : dirigir-se a un planterista de confiança. 

G. BOFfLL 

Si us agrada AGRICULTURA, si esteu contents d'ella, mireu, de propa

gar-la, de fer-la conèixer als vost1·es companys i amics. Assegurareu la 

·vida de la Revista, permetreu el seu millorament i próporcionareu als 

. agricultoTs un mitjà d' apendre co!es útils i necesàries. 
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La poda del presseguer 

·N o tots els fruiters es poden esporgar de la mateixa manera. 

· Caqa un té 1 ~ seva manera especial de vegetar i ha d'ésser 

podat amb relació amb la seva forma de vegetació. 

Limitem-nos, per demostrar aquest fet, a citar les caracterís

tiques dels botons d'alguns fruiters. 

El botó és l'ull o borró fructífer dels fruiters · es diferencia 

dels ulls corrents de fusta per les seves. dimensions, '·un xic majors 

i · per la seva forma, un xic més arre>donida. Els ulls de fusta són 

1 • aplatats· i punxaguts ; els botnns són globulosos i obtusos. 

La constitució del botó no és igual en tots els a.rbres. En la 

perera i en els altres arbres semblants, conté nombroses flors ; en 

l'ametller i presseguer en conté una de sola, i, per tant, no pot 

donar més que un sol fn1it; en la prunera en conté dos o tres i en 

el cirerer un gran nombre. 
També és diferent en els diversos arbres, l'edat dels brots en 

què àpareix el botó, la seva disposició, la seva formació, etc. 

En la perera necessita en general tres anys per formarse, per 

bé que 'pugui formar-se en un o dos, o tardar més de quatre; nor

malment apareix un ull el primer any (és un ull de fusta com els 

altres), al segon any comenÇa a transformai--se en botó, al tercer 

acaba l'evolució, i al quart dóna fruit. 

· En eL presseguer el botó es forma en un any, és a dir, en el 

mateix any d'aparició de l' ull del qual deriva. 

En els arbres com la perera, prunera, etc., el botó és solitari, 

mentre que en els fruiters de pinyol es troba en grups de dos o tres ; 

en aquests és solamen t florífer, és a dir, no dóna fusta, mentre 

que en acf,llells conté flors, fulles i brots . de fusta. 

Fetes notar · aquestes diferències essencials en les característi

ques del.s botons, no cal dir res més per demostrar que cada g-rup 

de fruiters, i dins de cada grup, cada mena, requereix una mena 

d'esporga apropiada. 
Vejam ara com .s' ba d'esporgar el presseguer. Com tots els ar

bers fruiters de pinyol, el presseguer produeix, com acabem de 

dir, en els brots d'un any. Els brots que van néixer eu aquest 

any r925 són els que porten els borrons--formats durant el ma

teix !925--que donaran fruit e11 rg26. Per obtenir una bona fruc

tificació cal, doncs, qué l"arbre tingui brosta nova. 

Com podem aconsegmr cada any la quantitat suficient de bros

ta nova? 
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Abans de contestar aquesta pregunta, cal detallar un xic la ve
getació del presseguer. El presseguer té una vegetació molt pa!-"
ticular. D'una banda els borrons que no es desenrotllen l'any .que 
els toca (en 1926 els que es formaren en 1925) s'anullen, és a dir, 
moren. Se'n salven, convertint-se en ulls adormits, un nombre ex
traordmàriament escàs. Això explica per què el presseguer dóna ' 
raríssims brots en la fusta vella. 

D 1 altra part, la saba va sempre cap a la part alta dels brots 
i determina així el desenrotllament dels ulls de l'extremitat i el 
secament dels brots de la base. Demés, va també de preferència 
cap a le:" branques altes, deixant les baixes poc alimentades i per 
tant en males condicions per produir brots. 

En conseqüència, en el presseguer la vegetació té tendències 
a concenlrar-se en l'extremitat dels brots, en primer lloc perquè 
la saba va preferentment a aquestes extremitats (fet que passa en 
tots els arbres), i en segon lloc, i això és característic del pres
seguer, perquè aquest havent perdut els ulls que no s'han desenrot
llat a llur temps, té les branques desguarnides de borrons i no pot 
brotar en la part baixa, neutralitzant la tendència de la saba a pu
jar. L'arbre s'enfila. 

Observant un presseguer .abandonat, hom veu, en efecte, que 
tota la vegetació és concentrada a la part alta i que les branques 
són desguarnides de brot. Sovint una branca vella de cinc, sis, 
vint i més anys, és tota llisa i neta, i acaba amb un plomall de 
brots al capdemunt. 

Això s'ha de tenir present en fer la poda. Si les extremitats 
es deixén intactes els ulls de la base dels brots, no es desenrotlla
ran, brotaran sols els del capdamunt i els de la base se secaran. 
Cal, doncs, evitar l'allargament de les ramificacions e.-x:tremes-de 
dalt de la copa i dels costats-, tallant-les cada any al . amunt dels 
brots mé~ baixos, és a dir, més pròxims a la caixa de l'arbre, a la 
fusta vella. I aquests brots que es deixeu s'escurceu, deixant-los 
un número d~ulls proporcionat a la força de l'arbre, de manera 
que tots es pug-uin desem·otllar. 

Demés, com hem dit, els botons del presseguer donen flors i 
fruita i no brot. Això vol dir que un botó que hagi fructificat ha 
acabat la seva missió en aquest món i que un brot amb borrons 
que hagin fructificat, se seca si no té algun ull de fusta cap a l'ex
tremitat que. s'hagi desenrotllat. 

En conseqüència, les parts que hagin fructificat s'hauran de 
supnm1r 

L'esporga del preseguer, cal, doncs, que sigui anual 1 • deixant a 
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l'arbre un número proporcionat d'ulli:¡, de fusta i de botons; amb 

els primers · assegurem la ,producció de brots que portaran fruita 

l'any que ve, i amb els segons, assegurem la fructificació d'aquest 

any. 
En la pràctica això no és massa difícil. Heu's a:quí com cal, més 

o menys, procedir : En primer lloc s'examina. l'estat general de 

l'arbre, pel que es refereix a la seva vegetació. Si les parts baixes 

són e1Ícara guarnides de brots vigorosos, pot augmentar-se. la copa 

de l'arbre sense perill. En tal cas els brots de l'extremitat es tallen 

a rs ó 20 centímetres de llargada. (El pagès ha de procurar sem

pre que els arbres siguin el més grans possible, perquè li donaran 

més fruit.) 'i, al contrari, la vegetació de les branques inferiors 

té tendència . a afeblir-se, els brots de l'extremitat s'han de tallar 

curts, deixant-los de pocs centímetres. 
Si hi ha a la part baixa alguns brots morts o a punt de secar-se, 

vol dir que l'arbre s'ha aixecat massa i que cal rebaixar-lo tallant 

la punta de les branques mares al aamunt d'alguna ramificació la

teral. E! mateix s'ha de fer a les ramificacions laterals , que també 

s'ha d'impedir que s'estenguin massa. 
Aquesta és la part més important de l'esporgada . Després cal 

podar els brots d'un aJ?.y, cosa que es fa d'una manera diferent, se

gons 11 ur na.tura. 
Els brots del presseguer són de vàries classes, en efecte. 

Tenim, en primer lloc, el h1·ot ordinari o de fusta, que no porta 

més que ulls de fusta . Es talla deixant només dos o tres ulls ben 

visibles, que e? desenrotllaran donant brot per l'any següent. 

El brot ·m.ixte, que és el més freqüent i porta ulls de fusta i 
botons; es talla d'uns 20 centímetres de llargada, per conservar 

tres o qua.tre grups de botons que donaran fruit. Si, però, els bo

tons són situats a l'extremitat del brot, cal podar el brot mixte com 

els brots de fusta corrents, car en cas .contrari dònaria fusta i se 

seca:-ia després, deixant un buit a la branca. 

El brot bononat és un brot que no porta més que botons ; es 

produeix en . arbres dèbils o molt vells o podats deixant massa 

borrons. Un cop ha fructificat se seca. Es talla o no, segons que 

l'arbre estigui en condicions de portar-lo sense patir. 

Tote~ les altres ramificacions de menys de, ro centímetres de 

llarg i que són en general 1·amells (ramets molt curts que porten 

només que borrons i un ull de fusta a l'extremitat), es deixen m
tactes. 

Ultra aquestes operacions caracterfstiques del presseguer, cal 

proporcionar les diverses parts de la copa, :ífavorir la circu-
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• 
lació de l'aire i de la llu¡;n, buidar l'interior i aclarir els brots 
massa espessos. 

Per facilit.ar la poda d'h~vern i per cOIDJ?letar-la, cal també fer 
una poda d'estiu; però en el fons s~'n pot prescindir sense perju
dici per l'arbre, si l'esporgada d'hivern es fa tal com hem indicat. 

AGRICOLA 

Els preus del bestiar boví i de llana 
de Vidrà (1905-1925) · · 

V vell de la mar, centre d'una, petita comar.ca tota verda; de la 
IDRÀ és un poblet a poc menys dels r .ooo metres sobre el ni

verdor de prades· i fagedes, eminentment ramadera i eminentment 
catalana. Forma part de la província de Girona i té a tocar, la Pla
na :1e Vich, la Garrotxa i el Ripollès. Les cases de pagès són 
grans i aritigues i totes mostren al cc!.:.tat mateix la cabanya, molt 
més gra.r. que la casa generalment, acabada alguns cops en . corral 
pel ~Jestiar de llana, model sempre de construccions .d'aquesta mena, 
veritables catedrals per l'herba. Els pagesos parlen un catal3. gai
rebé net de forasterismes, són bona gent, diuen cada dia el Rosa.ri ; 
un reguitzell de Parenostres pels difunts i per les collites o pel 
bestiar, mengen pa· pastat a casa o fan unes sopes de pa moreno 
com mai se n'han menjat enlloc de millors~ els homes porten bar-, ' 

retina, fa.ixa i espardenyes de set vetes i les dones van cofades 
-encara amb caputxa bl.anca o negra. 

El l::estiar de Vidrà viu a l'estiu de la pastura i a l'hivern de 
palla i fenc de les prades. Els boyins són del tipus català i els lla
ners són del tipus pirenenc ; el bestiar porqui fins fa pÒc era tam
bé deJ tipus català, i avui encara no és. rar de veure-hi el porc ne
gre, per<'. impur. 

Volem en el present article donar una relació sobre els preus 
-del bestiar boví i de llana d'una de les finques d'aquellà reduïda 

. comarca, anomenada Sant Bartomeu, relació treta de la compta
bilitat que en portem. La relació comença a l'any 1905 i acaba 
e!l aquest any que correm. I en publicar-la sentim l'orgull de poder 
dir que es refereix a les dues menes de bestiar que po'rten avui 
noms çatalans, ben segurs, a més a més, que és una relació que 
pot servir de model, ja que el bestiar d'aquesta finca és el més 
estimat pels negociants que ' compren caps a Vidrà. 
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El bestiar de llana vm a fora durant l'estiu i menja l'herba de 
les prades i muntanyes; a l'hivern transhuma a un lloc no tan 

fred . Les ovelles reben els marrans passat Tots Sants i xaier. per 
l 'abril, t·eintegra,des ja a Vich. Els xais es venen a l'estiu , sense 

haver-los desmamat, generalment per l'agost o setembre. La forma 

de vendre sol ésser a un preu, convingut o a un tant per pes vm. 

Any Preu dels xais Preu de les ovelles velles ¡ Preu dels vedells 

1905 
¡-

23,,50 ptes. - 180,00 ptes. 
1906 23,25 > - I Jï5,00 > 

1907 23 ,25 > 2o,oo ptes. 180,00 '> 
1908 21 ,so > 20,00 ~ zoo,oo » 

1909 24,00 )) ,8,oo • 192,50 " 
1910 25,00 » 18,oo • 200,00 " 
191 I 22,50 )) 11,00 • 21$,00 >• 
1912 22,00 > 17,50 • 227,5 0 , 
19 13 22,50 > 23,15 • 230,00 » 

1914 23,50 " :!4,00 . 230,00 • 
1915 28,oo )) 24,00 , 225,00 . 
1916 29,00 • 25,00 . 2(30,00 • 
19Jï 29,50 • I 35,00 • 245,00 • 
1918 45,00 • 45,00 • l . 300,00 , 

' 
1919 40,00 > 23,75 > 345,00 )) 

1920 I 46,oo > 52.$0 360,00 • 
1921 45,00 )) 52,50 ~ 

I 400,00 w 

1922 42,50 , 27,50 . 
I 

355,00 . . 
1923 I 42,50 )) 32,50 • 350,00 • 
1924 45,00 » 57.50 )) 360,00 " 
1925 ! 46,85 • 6z,so )) 410,00 )) 

La relació ens diu que de l'any 5 al 25, els xais han passat 
a vaJdre el doble, que els preus han augmentat considerablement 
amb 1a guerra europea, que no han minvat en ésser fetes les paus 

de paraula, que sols a l'any 22 i 23 semblava que els preus tendien 
a la baixa, però que ara tornen a mantenir-se ferms amb tendència 

a créixer. El màxim pren s'ha atès aquest any, degut, però a haver 
variat la forma de vendre. Aquest any els xais de Sant Bartomeu 
han estat morts a l'escorxador de 1\{anlleu al preu de 4 pessetes 

quilo, pes net. 
Amb el nom d'ovelles velles hi agrupem les ovelles que pels 

anys o per ésser fo~s, o per tenir alguna tara o defecte, es treuen 
anualment del ramat i se substitueixen per xaies de l'any. Les 

solen comprar els masovers de la Plana de Vich, d'Olit, del Llu
sanès, le.c engreixen intensivament i en pocs mesos en fan un bon 

guany. Se solen treure de Sa.nt Bartomeu per ant Andreu ·(darrer 
de novembre), i com més aviat millor. 

Els preus en 20 anys han triplicat de sobres ; el màxim preu 

és el d'enguan~·· Però les osciUacions són aquí més forte que pels 
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xais, perquè un any per l'altre, el fred, la mala anyada de pastu
res i mil causes fan variar l'aspecte de led ovelles. 

El bestiar boví passa tot l'any a Vidrà; l'estiu dia i ni.t a les 
rases de Mataró i al cim del Tosell (d'on més de · quatre s'han es
timbat cap a Joanetes), j a l'hivern passen els bons dies a les pra
Jes de vora la casa, i les nits i els dies de neu a la cabanya, on men
gen pallú i herba dallada a l'estiu. Els vedells solen veBir a l'hi
vern i a la primavera, essent més estimats els més primerencs, 
perquè són els que fan més quilos a la carniceria. Es treuen a l'es
tiu, i fins ara era un costum força arrelat el vendre els vedells 
ja aban·: de néixer, a un preu convingut. 

La relació em fa palir també l'a.ugment de preu considerable 
en 20 anys, un aúgment bon xic gradual, forà el salt dels anys 
r8 i 19 i la petita reculada dels anys 22 i 23. El màxim preu asso
lit . ~s el d'aquest auy, essent venuts com· sempre a un preu alçat. 

Podríem afegir-hi també els preus dels mulats (nom donat als 
productes de les eugues inpistintament), però el fet de Q.Uè uns anys 
hagin donat les eugues productes de l'espècie i altres anys híbrids 
-animals que s'han de vendre sempre per la cria o pel treball i 
.que, segons la conformació i les aptituds oseillen molt de preu
ens en f~ desdir. Diem, però, que l'augment de preu preval aquí 
també. Un altre dia, si l'humor éns hi empeny, provarem de dir-hi 
la nostl a opinió sobre les condicions del bes-tiar de peu rodó de ' 
Vidrà. 

I per acabar die.m qué no creiem en cap més puja considerable 
del bestiar si es mantenen les circumstàncies actuals, però que 
tampoc creiem en una davallada als preus pretèrits. El nostre 
esforç de propietaris serà sempre· el d'assolir els màxims preus, 
tenint, però, el millor bestiar del que hi hagi en aquest petit pa
radís que per a nosaltres és la comarca de Vidrà. 

RA:vroN RIER OLA I ISERN 

COMENTARIS 
La decadència de-l'agricultura anglesa 

<<Q exportar o morir de fam», diu The- Times, el gran diari an
glès, resumint la situació angoixant del comerç exterior britànic. 

L'expressió respon a la realitat. Amb els productes de la terra 
produïts al seu territori, Anglaterra només pof alimentar durant 
dos dies, de cada set, la seva població, que s'acreix cada any de 
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400. 000 indi-vidus. Si l'~xportació dels seus productes manéactu
rats i del ferre i carbó de les seves mines, no és sufi.ci.:nt per :1. 

pagar els productes alimentosos que ha d'importar, no li queda, 
en efecte, altre remei que morir de fam. 

Sols la quarta part de la població en estat de treballar es dedica 
a l'agricultura ; la resta. és absorbida per les mines, per la indús
tria, pel comerç o per la marina. En els últims 25 anys la super
fície conreaçla ha disminuït en un rr per roo. Anglaterra ha de 
comprar a l'estranger el 8r per roo deL blat que necessita pel seu 
consum, el so per roo dels porcs, el 43 per roo de bovids, el 46 
per roo de mantega, el 37 per roo dels ous, el 28 per roo de l'ordi, 
el 7 per roo de les patates i així pels altres productes. 

Les causes d'aquesta decadència? Són si fa o no fa les mateixes 
que a tot arreu : desconsideració per la professió rural, remuneració 
inferior que la de .la indústria, insuficiència de la protecció estatal, 
etcètera. A tot això s'han· afegit les disposicions demagògiques 
per abaratir la vida en perjudici exclusiu dels productors rurals, com 
ha passat a molts països que coneixem. · 

Ara l'opinió comença de reaccionar; Lloyd George parla de re-
toni a la terra. . 

. No és mai tard per començar, però serà enorme l'esforc que 
haurà de fer Anglaterra per donar de nou ·un xic de prosperitat a 
la seva agricultura durant tants anys negligida. 

Bis efectes dels adobs i l'època de llur emprament 

' El doctor Remy ha publicat els resultats d'una sèrie d'experièn-
cies encaminaqes a estudiar l'acció dels adobs en relació amb l'èpo-
ca de llur aplicació. · 

Aquests assaigs han estat fets sobretot amb la civada i les pata
tei). Els resulta~s obtinguts demostren, com ja se sabia, la conve
niència de distribuir els adobs amb anticipa.ció, sempre que no 
s'hagin de témer pèrdues d'elements fl=rtilitzants 

Això s'aplica principalment als adobs fosfatats. L'àcid fosfò
ric hauria de donar-se abans de les treballades de preparació de la 
terra, , car la seva acció està en relació amb l'època en què es distri
bueix. El mateix passa amb la potassa, encara que no amb la ma
teixa intensitat. 

Aquests resultats confirmen el consell que sovint es dóna d'apli
car els adobs aviat si hom vol ,obtenir el màximum d'efecte. 

Unes xifres en paraHel 

Són de per si eloqüents i donen mostra del per què a Catalunya 
sentim més fondament que enlloc la crisi del vi. Prenguem, per 
exemple, Extremadura i 1\.fanxa com productores, i posem-les un 
coteig lateral : 

-=--= ==========--=: 

Tot bon pagès lla d'ésser soci aun sindicat agrícola. 
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Extremadura-Manxa 

S1,1perfície de vinya. 
Producció de raïm . 
Raïm vinificat. 
Most total. 

267.645 hectàrees , 
6.064.513 quintans 
5.938.104 )) 
3.726.264 hectolitres 1 

Agricultura 

Catalunya-Balears 

251.111 hectàrees 
11.773.261 quintans 
11.684.751 )) 
7.444.394 hectolitres 

Amb menys terres, més producció i més vinificació, amb menys 
profit dels raïms. 

Així s'entén que hagi estat Catalunya l'eterna davantera en les 
/ reclamacions i resolucions proposades als problemes de la producció

vinyatera i vinatera. 
Si arreu en sentissin com nosaltres la devastació, ja la resolu

ció seria arribada en benefici de la classe i gran benefici del país, 
de l'Estat i de l'erari. 

La llei d'alcohols ens malmet, però diuen una renda de rs mi
lions. En moltes produccions, l'Estat estableix primes i subven
cions. Doncs bé, a la viticultura li prenen aproxÜ!'adament 40 'mi
lions per alcohols ; els Municipis li extreuen indirectament més 
de roo milion·s, i en or.dre als transports, no són pocs els casos que 
hagi de pagar el so per roo del valor del vi. Ja és de veure q~t- amb 
semblants impostos, directes i indirectes, és impossible que la ·vinya 
reïxi. 

Compre&-vendes per associació 

Són de iet un admirable recurs les ener¡sies de l'associació, qual
sevulga que sigui el punt que enfoquin : per la millora productiva, 
per la conservació de fruits i per la destinació dels productes. per
què reposen en el fonament d'estalvi, bona orientació, inspecció 
màxima i l'interès comú 

Els mitjans de transport, per exemple, són millor aprofitats quan 
els realitzen grans nuclis associats, i hom aconsegueix el màxim de 
profit. · 

Llegit;! uns exemples que ho demostren. 
Els ous frescos es venien a Baltimore en 1923 de 30 a 40 cèn

tims la dotzena. Els venedors associats els venien a 43 als proveï
dors, sota la garantia de frescura, rapidesa i ordenades expediciçms. 

Els moliners locals refugien comp.res de blat. Fls blataires ame
ricans, coneixedors de les necessitats de les grans viles, transporta
V$n 'en camions als centres i venien de pressa i .. J=,€ í a toca i preu. 

Llets i nates van en grans quantitats i regularment als centres 
consumidors, que les prenen amb la millora de preu que de per si 
sol ·suposa l'eliminació dels intermediaris. 

Si l'associació productora ven a una altra associació consumi
dora, el negoci s'arrodonc:ix en mutu profit, estalvi de temps i 
manca de variacions dels productes. 

Total : entendre's bé i mome's millor i promptament. 
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El valor nutritiu de les pastanagJteS 

Dintre l'alimentació del bestiar per les plantes arrels, la pas
tanaga mereiÀ, per la seva riquesa d'elements nutritius, de fer la 
competència a la bledarrave. Mr. Engasse, que pteconitza el seu 
conreu, dóna les següent~ raons : 

El rendiment de la pastanaga és un 50 per 100 superior al de la 
remolatxa. A la finca del citat senyor es feren conreus comparatius 
de bledarraves, pastanagues i ruta.bagues. L'adobada fou la mà
teixa en els tres casos : 30.000 quilograms de fems i 100 de super
fosfat. La sembra es féu en les mateixes condicions per les tres 
plantes, a regues separades 6o cms. Quan la collita, l'arrencada es 
féu a mà, i el desfullat curosament practicat ha permès de pesar 
les fulles. Els resultats següents foren registrats : Pastanagues, 
57·395 quilogrames d'arrel i 12.530 çle fulles; bledanaves, 37.590 
quilogrames d'arrel i 3.1P.o de fulles; rutabagues, 27.68o. quilogra
mes d'arrel i 3.309 de fulles. Les pastanagues produeixen, doncs, 
els més alts rendiments. A més a més, les pastal)-agues contenen un 
percentatge de substància seca, superior al de les bledarraves ; les 
fulles d'aquestes són laxants a conseqüència dels nitrats que duen, 
mentre que les de les pastanagues no presenten aquest inconvenient. 

Finalment, si teniu en compte que les cures culturals són més 
fàcils per les pa-stanagues, creiem que sereu del parer de Mr. En
gasse i reservaren un tr-osset de terra per fer-ne .la prova en la vos
tra explotació si així us convé. 

L'horta que s'allunya 

El creixement de Barcelona porta sempre una avantguarda: 
l'horta on es cull la vianda. 

Sabem els temps en què els horts eren al 'que ara és barri de 
l'Hospital i de les Drassanes. Més tard, encara hi ha vells que ho 
ercorden, al Poble Sec les Hortes de Sant Bertran oferien els seus 
productes. A últims del segle XIX marxaven cap a Sant Martí, i ara. 
augmentant l 'àrea de la rodona concèntri_ca, s'allunyen més i més. 

Els horts, abans de traslladar-se agafen un to pansit. La pols 
del tràfec pròxim esmortueix la frescor verda de les fulles. , En 
aquest dies d'ardor plens de malenconia de poeta, quan la Casta
nyada arriba, el to dels horts estalonats té planys d'elegia . 

.-( 

INFORMACIONS COMERCIALS 
Vins 

Retomem a la inacció de principi d'any, perquè pugui dir-se amb tota 

veritat 1 una vegada més, que malament acaba ço que malament comença. 
Som a un mínim d'operacions de venda, i encara que els preus en vi

gència no hagin tingut variació, el baix preu no anima el comerç que 

està a l'expectativa de les arribades de vius d'altres regions, :fins ara poc 
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nombroses, bé que amb un escandall de preus que rlifícilment arriben als 
set rals grau carga. 

Del país, les poques transaccions que es fan, són amb clars, que les 
vendes de taverna . prefereixen, car el consumidor les reclama, anant-se dis
tanciant dels 11egres. Amb tot, els preus a ciutat, relativament al rletall, 
aguanten ferms i amb bastant més profit per l'intermediari que pel pro
ductor. 

Les esperances d'exportació no tenen per ara cap solidesa i són a mos
trar-nos-ho els curtíssims embarcaments que fem. 

No sabem trobar-hi per ara cap resultat en la suspens10 de guerra de 
tarifes a la qual estàYem abocats amb Alemanya, i bé que l'ajornament 
per sis mesos de noves taxes sigui re.al, els nostres ports d'e¡p.barcament 
quedeu com si tal çosa : paralitzats i var;orosos. Si tenim en compte 1 'acti
vitat vinyatera de fora casa, trobem que els ports del sud d'Itàlia acti
Yen els nòlits, donant més franca sortida als vins. Ho teníem temut i 
previst 1!11 una darrera crònica, i afegim avui que ja di~ícilment podrem 
concórrex als mercats del nord, pex bé que les despeses de transport po
guessin afavorir-nos, si més no, en estalvi de temps en travessies. La 
lira es mostra mantinguda en llur canvi, i és aquest un altre. factor res
pecte a la nostra pesseta, encara enlairada, per més que ba flectit, de 
forma que la preferència estigui pels productors italians. 

De França no debem esperar-ne res de vàlua o compensador per als 
nostres vinyaters, car la crisi política dels veïns eus mostra que el franc 
no pot deslliurar-se de la inflació, al ptmt de raure dessota la lira. Ultra 
això, ja ve de temps que el vi d'Espanya els sigui antipàtic fins a re
butjar-lo, com si pels francesos fos vinagre. 

A fi d'any ens trobem i, per tant, en l'h01·a de fer calendaris que decla
rin 1111 probable futur, i quan aquí la gent espera mndes i variants, els vi
nyaters restem indiferents als tràfecs i ben atents als nous contractes co
mercials que ens desensopeixin de la fonda crisi general, que no és ja sola
ment dels productors de la terra, sinó de la indústria, del comerç i de la 
navegació. Però tenin1 pau octaviana-exceptuant Marroc-i ella ens permet 
palpar-nos mandrosament la nafra que com cranc se'ns menja i acaba. 

PERE-J. LLORT 

Olis 

En les comarques prodndores es van obnut tots els molins, però la 
seva producció no és molt intensa a causa de les pluges i nevades que 
han · caigut aqu~sts últims dies. 

El quantitatiu d'oli produït aquests dies és molt poc. L'únic punt 
on s'ha fabricat tm xic ha estat Sevilla; en les altres parts la seva produc
ció ha estat tan petita, que no ha bastat per a cobrir les necessitats locals. 

L'exportació sembla que es mogui una mica, sobretot en olis corrents 
i refinats ; en els olis bons, no obstant veure's bellugar bastant els ita
lians, no en compren per creure que són massa cars. 

Els mercats continuen molt encalmats, i no es fan operacions en oli 
d'oliva, sinó que tota la seva activitat es dedica als olis de llavors, que 
per cert en aquests últims dies es nota una mica de resistència a vendre, 
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sistema DEP4TY 

de Plll'iS. 

El mejor y 
mas e.coqó
mico. 'rodo 
el interior a 

la vista. 

Fll.TRO PINEL 
El mejor fil
tro para vi
nos, el mas 
acreditado, 
de mayor 
rendimiento 
y perfeccionada. 

Mangas para filtros, etc., etc. 

BOMBA S D!UBRON, de Paris , 
Filtros auto-lavadores, instalaciones 
de cavas y bodegas, instalaciones 
para la clarificación de los vinos 

por el frío, etc., etc. 

Representante Pedro Sans 
Leona, 13, ent. Barcelona 

I I 
MOTORS 

i benzinD, 
de la casa 
GER R. I 

per a olis 

!..,_ _______ __.~ KO R T IN 

Molins IDEAL 
per ~ pinsos. Molen i garbe1len 
a la vegada, civada, blat de 
moro, ordi, faves, garrofes, 

palla, etc., etc. 

BOMBES 
per a regar o per altre 

Sempre existèn~ ús, amb rendiment d'aigua 
e i e s! fins a 180,000 litres per 

minut 

HUGO KATTWINKEL 
Magatzem de Maquinària i Oficines Tècniques 

BARCELONA: MAORI O: 

VILAOOMAT, 158 I 160 NÚÑEZ DE BALBOA, 6 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Grans existències de Molins a mà Próspectes gratis 
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de l 'aire sols es verifica una vegada al dia: El més eficaç per 
al tractamént dels arbres : Adquirit pels Serveis Tècnics 
d'Agricultura ae la Mancomunitat de Catalunya : Blanqueja • 

i pinta 100 metres quadrats en 10 minuts : Adoptat per més ,!;~== •• S==. 
- de 200 pintors de Barcelona . 

' LA XERINGA A VI COLA 
. PER A TRACTAMENTS DEL 

HEN{~~ :~.: ~:::esentant · l .. r 
Consell de Cent (entre Muntaner i Casanova), 239 - Barcelona 
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ço que ha fet que pugin una mica llurs preus, cosa que quelcom beneficia
rà als d'oliva. 

En oli nou s'han fet algunes operacions de poca importància al país, 
pagant-se a 2 'so li quilo de Lleycla i a 3:;2 i 33 pessetes el càntir el de 
Tortosa, tot posat al punt de producció. 

A Sevilla s'ha notat una mica de bai.xa, i hem vist com els olis ·cor
rents, de 95 rals qne es pagava l'arrova, s'ha posat a 90 Í encara a menys. 

Al mercat de Barcelona la calma ha estat absoluta, en quasi tots els 
olis d'oliva. 

Els fins andalusos es paguen fins a 54 duros els corrents de menys de 
tres graus a so. 

En fins de Reus, Borges i Aragó, no es pot apuntar cap operac10. 
Els Tortoses vells de 8 graus, s'han fet a 46 duros; els nous no s'han 

promès; de 5? duros pels de menys de tres graus, arribant-se a oferir 
51 duros per algun que sembla més bo. 

En refinats d'oliva, estem també paralitzats, ja que els fa una com-
petència a mort el refinat de llavor. ' 

Els olis de llavqr es paguen a 197, a entregar de seguida; a 195 a fi 
de mes i a 192 fent contracte a entregar quantitat igual per mes del pri
'mer trimestre de l'any vinent. 

En olis de pinyola es nota molta calma. 
LISIN! A~DREU 

· Cereals 

Talment com dèiem en l'anterior informació, el preu del pa a Barce
lona ha estat augmentat per-la Junta ProYincial de Proveïments, però so
lament amb caràcter provisional' i com a assaig, durant un mes. Com és 
natural, automàticament aquesta puja ha portat una major fixedat en la 
cotització de les farines blanques corrents, cosa que ja era de preveure. 

Els flequers que estimen un xic 1a seva anomenada, es venen obli
gats d'un quant temps ençà a arlquirir farines a preus superiors al mí
r:im de taxa, la qual cosa implica una gran restricció en els beneficis a 
profit dels paladars ciutadans que repugnen les barreges utilitzades pels 
més poc escrupulosos que avantposen els seus interessos particulars al bon 
servei dels seus clients. Cal reconèixer que el mal d'origen és la taxa 
imposada «a pricri» als blats, per tal com a preu de taxa sols es· venen 
les classes més inferiors. 

En el mercat, actualment domina la tònica de fermesa de preus d 'ofer
ta, per bé que aquestes siguin abundoses, portant el camí d'aguantar les 
pretensions fins allí on puguin. Ara, que l'abstenció dels compradors, 
per no desdir també, éa ferma de debò. Sembla que s'ho diguin. 

Això no vol dir que no existeixin profetes que prediquin per a ben 
aviat una baixa quelcom apreciable rle pesseta o cosa així per quintà 
mètric. Potser sí... En aquest cas passaria que comprador i venedor par
tirien la diferència, com vulgarment es diu, car actualment estan separats 
per una vall que oscilla entre sis i set rals per cent quilos. 

Podem afegir també que hi ha dos factors que acaben d'ajudar a la 
manca d'activitat del mercat, un per part dels fabricants, consistent en 
el magnífic estoc que havien entrat, que els ha permès i els permet de 
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plantar cara als blataires tot i assortint regularment el mercat; nu altre, 
consistent en la manca de regularitat que hom obsep;a amb els lliura
ments, en la qual e catiríem culpes per als productors i culpes per als se
nyors de les companyies ferroviàries. Què hi farem! 

Darrerament havem anotat les següents cotitzacions : 
Blats : candeals de Castella, a 50'50 pessetes els 100 quilos; xeixa man-

xega, de 49 a 49'50 ; candeals Manxa, a so. 
Ordis : als voltants de 50 pessetes els 100 quilos. 
Civades : extremenyes, a 45 pessetes els 100 quilos. 
Moresc Plata, (l 35 '50 pessetes els 100 quilos. Tot sobre carro Barce

lona. 

LLUÍS MARSAL 

Fruits secs 

Talment com dèiem eu el número passat, el preu de les avellanes ha 
anat baixant a causa de la manca d'exportació, per tal com enguany Tur
quia ha estat I 'acaparadora de tots els nostres mercats de consuetud, eu 
Yenclre als preus amb qnè ho ha vingut fent, preus sempre inferiors als 
nostres. 

El mercat de Reus, potser el més important del món en aquest gènere, 
està encalmaclíssim, i es passen dies sencers sense poder operar, i encara 
les poques opemcions que es fan són per a servir comandes bo i insigni
ficants de l'interior de la península. 

El curs de les ametlles també és rlesceuent, especialment la llargueta 
propietari, de la qnal hi ha ofe1tes de Cervera i Tàrrega a 560 pessetes 
els roo quilos. 

Les mallorquines continuen sostingudes als mateixos preus, els quals 
encara que eu 15 dies han fet quelcom de moviment, han osci1lat sempre 
al voltant d'un matei..'{ ei..'{. 

·El mercat de pinyons continua igual, efectuant-se ben poques opera
cions. 

Les garrofes bau pujat quelcom de preu. Sembla, però, que el tnoviment _ 
ha parat. 

Actualment es cotitzen els següents P.reus sobre vagó estació Barce
lona. 

Ametlla eu gra ·: Llargueta, propietari, a 574; Esperança primera, a 590; 
ídem segona, ·a 570 ; Comú, a 550 ; Marcona, a 6oo ; Planeta, a 66o ; J'4a
llorca escollida, a 575; · ídem Propietari, a 555; totes el sac de roo quilos. 

Avellana en gra: primera, a 360; ídem segona, a 335; els 100 quilos. 
Avellana en closca : Kegreta extra, a 98, els 58 quilos_; Garbellada, a 96; 

Propietari, a 93· 
Pinyons pelats Catalans, a 510 ; Castellans, a 510; els 100 quilos. 
Garrofes : Italiana, a so ; Negra Vinaroç, a 52 ; ídem : Castelló, a 52 ; · 

ídem Matafera, a 50; ~egra Roja, a 49; Eivissa, a 41 ; Mallorca, a 40; 
totes en rals els 42 quiios, sense sac, damunt carro Barcelona. 

EsTEVE HOMf: 
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NOTICIARI · 
'/1a publicat un reial decret establint l'amplada de les llantes dels car

ro. que circulen per les carreteres. 
L'Associació _¡l'Agricultors cle Madrid !l'ha dirigit àl Directori dema

nant-li algunes excepcions. 

A alguns pobles del Penedès els pagesos, clonada la persistència· de - la 
cri i vinícola, han començat a arrencar ceps, substituint la vinya pels ce
reals i patates. 

Se111bla que a"tJiat es promttlgarà. una llei en faYor de la viticultura. En 
ella e donen disposicions per a combatre el frau i es regula definitivament 
l'ús de l'alcohol industrial. Pel que sembla, es permetrà l'ús d'aquest 
alcohol sols per a fabricar begudes destinades a 1 'exportació ; per les 
begudes destinades al consum peninsular caldrà emprar alcohol vínic. 

A Madrid ha11 descobe1·t que w1s senyors es dedicaven a desenterrar 
porcs morts. i a salar la ca.rn per venclre,-la. 

Plo·u i neva, neva i plou un xic per tot Catalunya. L'h ivern serà, pot
ser un xic rigorós, però haurem estroncat el període cle secada que durava 
el 'uns quants anys ençà. 

U11a comissió de militars ha visitat el terme de l\Iontagut, a Lleyda, 
que constituei__..._ una immensa finca de més cle 6.000 hectàrees regables, ·per 
a estudiar la conYen.fència de convertir-Jo en camp el e tir i d'instrucció. 

~o hi han a l'Aragó zones no regables i incultes encara, en condicions 
.per fer-ne uu camp de tir? Trobem que és una llàstima sacrificar terres 
que poden ésser regades. 

Com e11tant el modus vivendi concertat amb Alemanya, «El Sol», de 
Madrid, es plany de l'abandó en què han estat deixats els vins, car Ale
manya ha negociat ainb el propòsit ferm de protegir la seva Yiticultura. 
En 1 'acord s'esmenten sols els vins negres de cupage de r2 graus per 
amunt i es condiciona de tal manera la qualitat, que no se'n trobaran 
que les posseeixin. 

En canvi els vim, hlancs ni s'esmenten tau sols i se'ls aplicarà Ja tari
fa màxima, de So mar~s or per cada roo quilos de pes brut, dret realment 
prohibitiu. 

La «Revue de Zootecl111iC» (setembre d'enguauy) publïca que una vaca 
marroquina donà en vedellar dos verlells i una \·edt'lla. La triple naixença 
tingué lloc pel f,~brer a Casablanca (Marroc). Hlustra Ja nova la fotogra
fia de Ja mare amb els petits, on es ven que els Yedells són perfectament 
Yiab1es, per bé que un xic escanyolits . 

Xo \'Olent ésser menys que els francesos, hem cle dir que a la Seu 
d 'Urgell u·Iia vaca suïssa, a primers de setembre rl 'enguany, .donà tres 
vedellès, també perfectament viables i un xic petites. Llur pare és un ex
cel·lent toro que havia deixat sense efecte la cobrició d'unes quantes va
ques abans d'aquesta. Si uo ho recordem malament, l'amo de la vaca i 
de les tres vedelles es diu Joan Codina Armengol. 
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En aquesta secció les contestarem gra
tuitament i per torn rigorós a totes 
les consultes que facin els lectors 

G. P., Tortosa.- Segons recents experiments, l'adobada millor és la 
5egüent : en terres ben proveïdes de calç cal donar 500 quilos de superfos
fat per hectàrea. Si el terreny no conté calç o la c:onté en.,petita proporció, 
s'han d'afegir 500 quilos de guix. 

Del nitrogen, tractant-se d'una lleguminosa anual, no cal que es pre
ocupi. 

A. T., Vilano11a.- Per a la utilització de la brisa com adob segueixi 
el mètode recomanat per Ro0s, que consistei.'> a fer-la podrir tot augmen
tant el seu poder fertilitzant ; cal que operi de la següent manera : estén 
una capa de brisa el 'nus 20-30 centímetres de gruix i en calcula el pes .'· 
Per això en pesa una cistellada i compta el número de cistellades que 
l1an entrat per forma¡· la capa. Un cop ai.'Cò fet, hi tira per sobre el 2 

per ·wo de calç apagada i el 2 per wo de sulfat de potassa. Després regi\ 
abuncfantment amb un Hquid compost per 100 litres d'aigua, un quilo 
de calç . i 2'5 quilos de sulfat amònic preparat dissolent la calç en poca 
aigua, portant el -rolum a 100 litres i afegint-hi el sulfat amònic. 

A sobre de la primera capa així preparada en fa una altra d'igual que 
tracta de la mateb::a manera ; uesprÉ's en fa d'altres successives, fins a arn ·· 
bar a fer un.munt d'un metre i mig d'alt, i el cobreix amb terra. 

La fermentació s'estableix de seguida; al cap de tres o quatre setma
nes desfà el mtmt per llesques verticals que estén horitzontalment, per 
a què totes les parts del munt resultin de la mateixa composició. Quan 
està ben fermentat, pot usar l'adob resultant, que és de d~es a tres ve
gades més dc que no pas els fems. 

Roos recomana 1 quilos d'aquest adob per cep. 

A. C., Ciutat. -· 'Ha de compendre que no podem donar certes notícies 
de caràcter tan reserYat, en aquesta secció. 

e. V., Lleyda. --No creiem que hi hagin incubadores que es pugui1t 
llogar; cal comprar-les. La granja de Ja qual ens parla no ens mereix, 
efectivament, cap garantia, malgrat la propaganda, les mecl;illes, etc. 

Es possible que les seves gallines manquin d'aire, de sol i de terra on 
trobar pedretes necessàries per a la bona digestió dels aliments. 

Per les altres coses consulti el veterinari, que des el 'aquí no és possi
ble arribar a conèixer segurameHt els mals del seu aviram. 

F. S., Guayaqtt.il; M. C., Casp; ]. A., Sant Sadurni, de Noya; T. C., 
Ciutat; W. V., Badalona; M. O. M., Vilano11a.- Hem contestat particu
larment. 

E. M., Tiana.- L'escapçat de ]es meloneres, pel que sabem, és neces..: 
sari per a obtenir fruits més bonics i sobretot més primerencs. Per les 
varietats primerenques es repeteix vàries vegades, mentre qu~ pels me
lons dits d'hivern l'operació té menys importància. Pensem que s'ha de 
dirigir, per resoldre Ja qüestió que el preocupa, al Servei Agro~òmic; 
potser, però, hi hagi d'intervenir e] Consell Provincial de Foment. No 
h~· S'lbem de cert. 

R. S. 
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Calendari de} Pagès per a 1926, any setanta u de la seva publicació. 
Ultra un complert santoral i · dades religioses ' i astronòmiques, formen 

el text una extensa relació de fires, mercats i festes majors ; un' calenda
ri cle sembres i plantacions, interessants dades i gràfiques de produccions 
agrícoles i treballs literaris, doctrinals i de folklore, com també un com
plert memoràndum agrícola-legislatiu que con.té, en resum, totes les dis
posicions dictades dm·ant l'any d'interès agro-pequari. 

!llustren la publicació dibuixos de clon Vicens Nubiola. 
El text Ye sotes crit pels senyors Baró d'Esponellà, Fages (don Ignasi), 

Raventós (don Jaume), Ribas i Ribot, Maspo11s i Camarasa, Riba (don 
Joan, t Girona i Vilanova, Mir, ernr 1 Boldú, Pasquai d'Amigó, Girona 
i Trins i Vidal i Pómar. 

VIVERS DE FRl!ITF.RS DEL «CLOS BLAUll. Balaguer. Tempor~cla 1925-1924. 
Es el primer catàleg publicat per aquest nou vh·er establert a Balaguer, 

¡:.-er l'enginyer agrícola Ramon Sala, antic alumne, als bons temps, de 
1 'Escola Superior d'Agricultura i rol·laborador cle la nostra revista. Ens 
agrada cl'.aquest 'catàleg sohetot la serietat,, la. manca de paraules grosses 
(no hi ha 1·es que sigui gigante, o milagro), i una cleda ració que apareix 
a l.t coberta: «Servim la meua demanada o no fem. tracte». 

li''"FORME SOèiAL AGRARTO, per José Elías de Moli11s. Barcelona, 1925. 
EJ, aquest interessant .treball el senyor Elías de Molins estudia els 

factor~ de la crisi agrària i l'estat de l'hisenda i del pressupost espanyols . 

R. s. 
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CALENDARi 
de sembres i plantacions de Farratges més generalitzats o cultivat s a Catalunya 

N OVEMB RE I DESEMBRE 
FARRATGES 

Es sembren: Trèbol gros o Tréful i Trepadella (millor en novembre). 
Per majors detalls dirigir-se. 

XANCÓ I CAL V lS 
BAILÉN, 2, ETL. · BARCEL ONA 

LLAVORS PER FARRATGES DE PURESA I GERMINACIÓ GARANTIDA 

No compreu sense demanar preus a aquesta casa 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIfiiiiiiUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 



TALLERS PFEIFFER 
A. CASAJU ANA PPEIFFER,En!Jinyer Industrial' 
Pere IV, 109 - Casa tund~da en 1855- Barcelona 

Fundició i construcció de maquinaria en ¡¡eneral -
Especialitat en maquin ària per a elevació d'aigües -
Fabricació d'olis - Elaboració de vins - Bom~es 
d'èmbol per a totes les aplicacions - Premses i bom
bes hidràuliques - Trens de sanejam•nt - Arades -
Molins de vent- Cilindres de paper per a calàndries
Tuberies- Preses i vàlvules de totes classes, etc. etc. 

USINES SCHLCESING FRERES & C.0 -MARSELLA 
Casa fundada en 1846 Socielat Anònima per altions - Capital: 3.600,000 francs - Tres fàbriques: h1arseille, Seple11es i Arle 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SOFRE GLORIA. SCHLCESING 
Sofre a combustió, sense goteig. Puresa ' garant" a 95 "fo. Constitueix l'ensoframent ideal, 

J.>ràctic i econòmic de fudres, bocois er a tots els usus, enològics 

Tractament dels vins, ensofrat del most, etc 
Suprimeix amb &ran avantatge les metxes ensofrades 

Per a informes I fullets dirigir-se a 

J. DORGEBRAY, Via Laietana , 12 BARCELONA 
Importador exclusiu i depositari general per a Espanya 

l"S"O"F1i"E ....... È~:~·~~~~.~~:~ .. ~:;.~·:~~~: .. ~: .. ·S 

Productes garantitfats de 99 per 100 de puresa, amb anàlisi dels més im
portants LABORATORIS de VITICULTURA 

Unies proveïdors de la Unió de Viticultors de Catalunya 

Per a preus i detalls dlrigh-se a la Secció Comercial de Tarragona 
Rambla Sant Carlos, 20- Telèfon 672 

8·············································· .. ········ , · ········································ ~~~···························~~··························8 

l 

J. Roig Vhovar 
Muntaner, 53 -Tel. 2390 A.
BARCELONA 

••• 
TUBERIES - MOTOR:J 

En dirigir-vos a les cases anunciadores citeu AGRICULTURA 



El salvador de l'agricul
tura , és el 

Sabó- Pyrethre 
CAU·BET 
De~trueix ràpidament tots els parà~it~ 

És un insecticida in
comparàble, perquè 
a la par que gran 
tòxi t per a ls insec
tes, és inofensiu per 
a l'home i animals 

domèstics 

Demanar mostres i !ullets explicatius, gratis: 

Antoni Caubet s·. 11. 
Ribas, 5 Correspondència: Apartat 522 

BARCELONA 

~---------------------

Bascula IDEAL 
per al Vamp (patentada) 

adapt~bJe per arreu i 
fàcilm ent transportable 

Demaneu un fulletó explicatiu 

Fàbrica de bascules 
i caixes per a cabals 

Carretera 
Coll Blanch, 31 

TeléfÓn 184 H.-

R. ROCH H. 

( HOSPITALET) 

BARCELONA 

Els seus garrins 
ce bats en 'quatre mesos! 
Per a la cria ràpida dels garrins 
desmamats, la ració diària ha d'ésser 
concentrada (1 :4). Ni els grans ni 
les farines vegetals basten per a 
aquestes curtes racions. Amb l'addi

ció en el menjar diari d'UN ALI-
MENT ANIMAL COMPLET,com la 

Farina. de Peix 
fresc A TLANTIC 
sos garrins avan~en molt, fortifiquen sa 
ossada, engreixen en poquíssim temps 
í arriben a son desenrotllament total, aptes 

per a la matança , 

120 dies després de desmamats 
Representant per a Espanya i ses possessions: 

E 
. T . . GRANOLLERS nrw emer (BARCELONA 

Riquesa garantilzada per anàlisi re
cent i rigorosament au
tèntic. Res de les taules 
d'alimentació en desús. 

80 a 85 % Proteïnes i 
Fosfats; 7 °/o Calç 



TRACTORS AGRÍCOLES 

Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de major rendi
ment i de més utilitat per 
a tota classe de culti u s. 

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

"CLETRAC" 
Tipus W 14/ 22 HP. 
per a tota classe de cultius 

P e s s e t e s: 1 2 . O O O 

Ti pus F 9f 16 HP. 
per a vinyes, horts i petites 

propietats 

Pe s s et e s: 7.000 

Aparells complementaris de totes classes i 
marques, a preus considerablement reduïts 

Demanar catà legs i proves a l re
presentant geueral a Espanya: 

A UTO M ÓVIL SALÓN 
TRAFALGA R , 52 - BAR CELONA 

maons (plens í buits) cairons, etc., ha 
de fabricar-los a màquina a fi d'ob
tenir de la terra tot el seu rendiment 

La casa VILLALTA, de Barcelona, és 
la que millo r podrà ser vir-lo en 

Màquines, Forns.Assecadors 
i tot el que pertany a la indústria cer àmica i de fabricació de materials per a construcció 

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

Vda. J. F. VILLALTA, S. en C. 
====BA R C ELO N A==== 

OFICINES: 

Nou Sant Francesc, 28 
Apartat Correus n.0 65 

Telèfon 568 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



Compañía anónima 
de Productos 
Q o· Im iv o s 

B~scules 
• catxes pera 

' 

Sulfat de ferro de 
classes especials 
per a l'agricultura 

cabals 

Acids sulfúric, muriàtic, nítric i 
fluoridric. - Amoníac puríssim i 
comercial. Alums, Bisulfats de 
sosa Sulfat d'Alúmina, de sosa, 
de zenc, Mini de plom, Litargiri, 

Sulfur de ferro, etc. 

M O I O A D A, 2 3 
Barcelona 

{F>~~~[('(P.)~~ 
· Par1Ament,9 

~&lf'-$(8~®@~ 
--·--. ---------· 

··~·········· 
SOCIETAT ENOLÒ&ICA DEL PENEDÈS 

(SOCIETAT ANONIMA) CONTINUADORA DE 

SE RDA, Ros 1 e A VILAFRANCA 
_, • DEI, PENEDÉS 

AGEKCIA A BARCELONA: VALENCIA, 278 

PREMSE.S CONTINUES «MABILLE» 

Les més perfeccionades : les més sòlides : les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOl\IÀTI

QUES : PREMSES A MÀ : TREPIT

JADORES : BOMBES : l\IAXGUERES 

I AIXETES PER A TINES 

IHSTAtlAtiOHS MUDERHES PER A [flLERS [00PERATIUS 

Productes Enològics : Aparells d'anàlisis 
de vins : Adobs químics : Sofres : Sulfats 

En dirigir-vos a les cases anunciadores , citeu AGRICULTURA 



Els miliars 
petits ous 
de l'ovari 

d~una 

de 

maduren en poques hores quan la Po
nedora rep · en son menjar tots els 
elements de composició de l'ou (Pro
teïnes, Fosfats, LeCitines i Calç). - El 

empleu diari de . 

Farina de ·· Peix 
Fresc 

"A-TLANTIC" 

que és l'aliment millor equilibrat i el més ric en 
Proteïnes, 62 %; Fosfats i Lecitines, 18 %; Calç, 
7 %, acumula a l'ovari reserves de ·gèrmens to
talment madurs. Així és que la Gallina té una 
posta abundant i durable, sense desnodrir-se mai. · 

RACIÓ DIARIA: 10 GRAMS 

MILIARS DE ~EFERENCIES: 

Sindicats Agrí~oles i Ex-professors de la Manco
munitat de Catalunya 

R EPRESENTANT GI!NI!RAL PER A E s PANYA: 

ENR1C TEIXIER 
Pr oveïdor electiu de la Reial Casa 

GRANOL-L-ERS (PROV. ~E BAReELONA) 

----'----- ABANS JOSEP SANTANA SOLER--------

Agents exclusius per Catalunya dels Supetfos
fats de la •Compagnie Bordelaise des Pro
duits Cbimiques• de Bordeus. 

Sulfat d'amoníac i nitrat de sosa. 
Arseniat de sosa i cianur sòdic. 
Venedors exclusius del •LYSOL• de la casa 

Scbulke & Mavr A. G .• d 'Hamburg. 

Gran Via Laietana, 17 
BARCELON.A 

Apartat 226 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 


