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La cr1s1 del porc . 

L A manca de porcs, conseqüènc~a del baix preu a què s'han vin
gut pagant durant dos anys, per causes assats conegudes de 

tothom, ha determinat una alça sensible, puix que de 3,25 pesetes 
el quilo a què es cotitzava pel desembre pasat, a Barcelona, preu 

brut, és a dir, descomptant de cada porc ~r pessetes per despeses 
d'escorxador, transport estació-escorxador i comissionista, el preu 

ha passat a 3,8o amb tendència a la puja. 
Aque~:ït preu alt, durarà gaire? Això depèn de l'acció de dos fac

tors : un transitori, l'altre amb tots els caràcters de permanència. 

El factor transitori està representat pel deseiximent de l'engreix de 
dr~ porcs dels pagesos. És un fet evident que una gran part de page

sos i ramaders han deixat de criar o d'engreixar porcs i que tots els 
els que no se n'han deixat han disminuït considerablement el nom

bre de truges o de porcs a l'engreix. Però si el preu alt es manté un 
any, alguns criadors i engreixadors tornaran altra vegada a l'explo
tació del porc, i d'ací dos anys, tots els que se'n deseutengueren, de 

forma, que al cap de quatre anys és possible que es repeteix i una 
sobreproducció, com la que existí tres anys enrera. Per consegüent, 
a mida que la producció s'acostarà al nivell de les necessitats del 

consum el preu anirà baixant poc a poc fins a equilibrar èls guanys 
amb les despeses de producció. Aquest cicle és constant en l'explo

tació del porc, és a dir, cada vuit o deu anys hi ha una crisi de su

perproducció. 

I • 
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L'altre factor, el de caràcter permanent, és més greu, i és d'aquest 
que desitjo parlar sobretot. Fa alguns ~nys que els cansaladers te~ 
nen moltes dificultats a vendre la cansalada i el llard, la qual cosa 
els obliga a mantenir un capital immobilitzat i carregar als magre~ 
Ull preu superior al que correspondria, per haver de gravar aquests 
amb la depreciació que sofreixen les cansalades. De persistir la di
ficultosa sortida de la grassa, aquesta crisi cada any s'anirà accen
tuant i fon;osame~t repercutirà als engreixadors de porcs. 

En aquest conflicte, la solució teòrica és clara : sacrificar porcs 
que no portin grassa. Però ]es nocions teòriques poden o no acomo
dar-se a la pràctica. 

Examinem la qüestió. De cansalada i greix tots els porcs, a 
ruenys d'ésser desnutrits i per consegüent impropis pel consum, en 
por-ten amb més o menys quantitat. Hi han races, com l'extreme
nya, que a més de la gran proporció de greix que porten, aquest re
sulta bastant moll. Altres porcs, com el blanc del país i el valencià, 
ultra la quantitat de greix ésser inferior a la d'aquella raça, la can
salada és més testa. Però el conflicte no es resol deixant de matar 
porcs extremenys, puix que amb els altres la quantitat de grassa 
que resu1ta és encara superior a les nec~ssitats del consum. 

S'hauria de trobar l'equilibri entre la producció i el consum de 
grassa. Per assolir aquesta nivellació és necesari proporcionar-se 
animals amb poca quantitat de grassa. No existint cap raça que ofe
reixi aquestes condicions, caldrà utilitzar porcs jov~s, porcs en. el 
moment que acaben la creixença, és a dir,' abans de què l'animal co~ 
menci a carregar-se ·de grassa. Aquest porc, és el que pesa en viu de 
9G a 100 quilos. 

El porc de 1;20 a r25 quilos, pes net, que correspon a un pes viu 
dc; 150-160 quilos pòrta, terme mig, el 50 per roo de cansalada i llard. 
El porc, pes net de 60-70 quilos, que en viu pesa go-IOo quilos, a 
tot estirar portarà, deduint-ho de les experiències de Lawes i Gil
bert en altres animals, un 30 per roo de cansalada i llard. 

Amb aquestes dades podem establir les diferències que hi hauria 
matant un porc de 120 quilos o dos de 6o. Del primer s'obtindria 
evidentment 6o quilos de grassa ; dels altres dos 36, o sigui una di
ferència de 14 quilos. A l'escorxador de Barcelona es sacrifiquen 
cada any uns 100 mil porcs. Calculi's l'enorme diferència que en 
resultaria respecte la quantitat de cansalada i llard si aquests porcs 
~~ promig dels quals és de 120 quilos, fossin doblats, és a dir, 200 
mil porcs de 6o quilos cada un. 

Aquests animals posats a la venda, a la menuda, i als preus ac
tuals de la capital, es. poden valorar de la següent manera : 
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Pel porc de 120 quilos, 

6o quilos de grassa a 3,50 ptes. el quilo 

6o quilos de carn i os a 6 ptes el quilo 

Total, pessetes 

Pei: dos porcs de 6o quilos cada un, 

36 quilos de grassa a 3,50 ptes. el quilo 

84 quilos de carn i os a 6 ptes. el quilo 

Total, pessetes . 

Pessetes 

210,-
360,-

570,-

Pessetes 

!26,-
504,-
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Hi ha una diferència de seixanta pessetes pels dos porcs de 6o 

quilos. 
Vegem, ara, la part del ramader. 

El valor d'un porc, comptant pels quilos que pesa, va bai.'\:ant a 

mida que l'animal és l;llés gros. Un porcell de r5 quilos, actualment 

val unes 70 pessetes, o sigui, 4,50 pessetes el quilo; engreixat, quan 

pesa I50-r6o quilos, es paga a 2,6o pessetes el quilo. És evident 

que el quilo de porc de 90-roo quilos ba de valdre un preu més baix 

de 4,50 i més alt de 2,6o. La proporcíó no costaria gaire de trobar. 

Al porquetaire és de suposar que el mateix li seria lliurar al 

mercat porcs de 90-roo quilos, que de r5o-r6o, talment el fabricant 

de calçat, sabates de mida més o menys gran. La qüestió és que el 

preu sigui remunerador. 
Aquesta reforma beneficiaria a la ramaderia en general. · Per 

cada truj·a en caldrien dues, el nombre de porcs havent-se de doblar. 

Per altra part, l'engreixador quasi amb la meitat de capital podria 

realitzar el sen negoci, puix que tres mesos més aviat lliuraria els 

animals a l'escorxad~r, en els quals tres mesos les despeses en ali

ments són dues o tres vegades més grosses pels porcs de roo quilos 

amunt . 
Quant als avantatges que el cansalader treuria del por~ de 96-roo 

quilos foren les d'obtenir dos menuts en lloc d'un i sobretot el po

der disposar del capital immobilitzat que representen la cansalada 

i el llard. Les So pessetes de diferència existents entre el po.-c de 120 

quilos i els dos de 6o podrien abastar per a satlsfer el sobrepreu a 

·què s'haunen de pagar els porcs de 90-roo quilos. 
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Amb aquesta reforma engreixadors i cansaladers podrien gua
nyar-hi molt i potser cap d'ells hi perdria . La solució que proposem, 
t{· el seu ple valor no precisament pels petits beneficis que de mo
ment podrien resultar, sinó per Ja senzilla raó de que vindria a ésser 
una mena de regulador entre las necessitats de la producció i del 
consum. Si, més endavant, el mercat exigís una major quantitat de 
grassa, allargant l'engreixament de tres mesos el problema queda
ria resolt. 

Dèiem, en començar de tractar la qüestió, que teòricament la so
lnció era clara. La realització d'aquesta solució no radicarà en les 
valoritzacl.ons fetes més amunt, degut ·a ésser curtes o llargues, puix 
que a·fi.nant-les bé, les clif~rències quedarien resoltes. El nus de la 
qüestió, jo crec, que no està pas en les xifres, sinó en la psicologia. 
del cansalader. La crisi de Ja sobreproducció de grassa no és pas 
d'aquest any, ni de l'any passat. Ve de m~s lluny. ¿Què ha fet el 
cansalader, com interessat immediat per a resoldre-la? No se li ha 
acudit altra cosa qúe procurar per tots els mitjans que els porcs 
anessin a un baix preu. Els re ultats d'aquesta conducta són pale
sos. o hi ha porcs per qui en vol. ?\o; la solució havia d'ésser la 
que es proposa o una altra 'de similar. 

Repetim encara; la solució no està en ]es xifres, sinó en la psi
cologia del cansalader. El so] fet de no haver ;ntentat, ni a hores 
d'ara, de resoldre 1a crisi que tan profundament l 'afecta, c1·eiem 
que constitueix una prova irrecusable de m1nca d'adaptació a les 
circumstàncies per. les quals transcorre e~ negoci, ben· diferents de 
les d'aquell temps en què les grasses tenien un alt valor. 

1'vl. ROSSELL I VILA 

a-<~1,._.~1.-..-l~~~~,._.-l_f_I_II_U_I,._I.._.,._,,_ 

La mosca de l'olivera 

H E llegit en AGRICt'LTURA del 20 .de febrer pr~p passat sota 
aquest títol i amb la firma M . F1garot, un arhcle en el qual 

s'hi remarca la fonda preocupació dels olivicultors per a t robar la 
manera de combatre l'insecte, es fa broma amb l'empirisme dels 
pagesos i s'aferma en què ja està demostrat el procediment a se

guir, pel Sr: Aguiló. 
Jo em decanto a creure que, entre els olivicultors més experts 

del Camp de Tarragona ja estan deixades de banda les discussions 
sobre quin procediment s'ha d'emprar. La majoria creuen que s'han 
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de donar quatre tractaments de suc bordelès que així se salva la 

collita. 
L'estiu passat, es deia entre nosaltres que hi havia un poble de 

la província, i aquest poble era Ascó., que s'havia pres a: punt la 

lluita contra la mosca amb els procediments que recomano la cièn-

ia, amb material adquirit al Consell Provincial i obligant la Co1 

poració municipal a tots els olivicultors del terme a fer els deguts 

tractaments. Sembla que l'èxit no va coronar els seus esforços. Per

què? ro ho sé . D'olivicultors que han obtingut èxit amb el suc bor

delès n'hi ha molts. 
La solució que patrocina el senyor Figarot en el darrer pàra

graf del seu escrit és el que es va proposar seguir el terme munici

pal d'Ascó. Sembla que no els va reeixir. 

Jo m'inclino a creure que no n'hi ·ha èap de procediment per a la 

total extinció de la mosca ni de cap altra malura. A mi em sembla 

que Déu envia aquestes plagues per a premiar al pagès que le~ com

baten com cal i castigar a aquells que no hi fan el que s'hi deu. 

Per ara hi ha dos procediments que compten amb adeptes. El 

clàssic recomanat per la ciència i l'empíric determinat per les pro

vatures dels pagesos del camp de Tarragona i d'altres contrades. 

L'experiència dirà quin dels dos s'ha de seguir. 

El que em s-embla que fa falta, és una major publicitat dels re

sultats dels diferents assaigs fets. S'escriu massa poc. Es llegeix 

massa poc. So~ tots els pagesos mas-sa poc comunicatius. 

Jo pregaria al Consell Provincial que fes una enquesta. Que pre

guntés a cada poble de la província si hi ha un o varis olivicultors 

que hagin sotmés els seus olivers- a algun tractament i amb quin 

resultat, i que publiqués les res¡:;ostes obtingudes. 
V. ESTREM 

Polèmica avícola 
Les teles de cotó a les façanes dels galliners 

e AL dir-ho en lletres de motllo : ens trobem en ple renaixement 

avícola. Després d'un llarg període embrionax:i, de conse

qüències funestes per a la butxaca de molts, avui són munió els que, 

assal:entats a fons dels moderns procediments avícoles americans, 

canten victòria, o, en termes més positius, però menys literaris, 

Loq uen pessetes. 



I • 

208 Agricultura 

És clar que no tot són flors i violes, car si tots els que s'hi llan
cen fascinats per l'emmirallament del negoci arribessin a surar mal
grat la llur manca de preparació tècnica i comercial, ja podríem 
plegar el ram. 

«Tot aquell que té una clavellina al' balcó i un canari a la gàbia, 
ja •es creu ésser un agricultor i un ramadenl, deia encertadíssima
ment un professor nostre, referint-se a la gent de casa. I, en efec
te, res més aplicable a .l'avicultura; car ~ssent de les indústries que 
major facilitat presenten per a què el gros públic s'hi pugui dedi
car, són molts els que, havent vist covar una lloca o com la maso
vera tenia gallines i collia ous, ja es senten avicultors i amb prou 
empenta per a fer la competència als americans i fins per a modi
ficar els procediments a•aquella raça d'homes industrialitzadors per 
excellència. 

Cada dia ens anem convencent més i més que són necessaris 
gran nombre de coneixements per a practicar amb èxit l'avicultura, 
com ho són per a ¡;eei:xir en qualsevol branca ramadera. Per això 
creiem, i' quasi no caldria dir-ho, que entre els que a diari emprenen 
la navegació pel mar escullós d~ l'avicultura, es resgistraran abun
dants naufragis, malgrat ésser nosaltres, just és confessar-1ho, dels 
més convençuts i fervents propagandistes. 

En els momen_ts actuals, de franca ~evisió en 'els procedi
ments avícoles, en què s'està vérificant el trànsit de la tècnica vella 
a la nova, en què del galliner fosc, anxovat, amb :finestres petites 
de vidre, sense palla a terra, amb perxes en escala i nidals de vímets 
<• d'espart, s'està passant al galliner modern, tipus cabadenc, clar, 
ventilat a dojo, assoleiat, higiènic, espaiós, confortable, amb post 
ck dejeccions, barres al mateix pla, nius-trampa, i amb façanes com
pletament obertes o en les que harmònicament , s'hi veuen les teles 
predominant damunt els vidres, la publicació d'un article com el 
publicat a AGRICULTURA (n." 5 d'aquest any) degut a la ploma del 
senyor Joan Rosselló, tractant de les teles i vidres als galliners, 
podria ésser la causa de funestes desorientacions que cal preveure. 

És, doncs, per profilàxia que hem decidit contestar al senyor 
Rosselló. 

::: * * 

Comença el seu article el senyor Rosselló referint-se als «afa
mats procediments americans)) , parlant-nos de trasplanta~nent de 
mètodes procedents de llunyanes terres les característiques de les 
quals es desconeixen, de precaucions en llur adopció, cl'incompati-
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bilitats, de millorament de detalls de llur assimilització per a fer
los adquirir una fesomia pròpia . 

Tot això és música celestial, doncs cal pensar, senyor Rosselló, 
que en matèria avícola som ccel último mono» i que per a esmenar 
h plana als americans, ens manquen menjar, com vulgarment es 
diu, moltes sopes. 

Els Estats Units i "el. Canadà, són prou gram. per a que en ells 
s'hi presentin a bastament totes les condicions de clima i terreny 
hagudes i per haver i si això no fos prou aquí_ tenim l'exemple de 
tots els altres països del món : Argentina, Anglaterra, Bèlgica, 
França, Itàlia i fins les explotacions :floreixents de Catalunya, on 
tothom, sense distinció, ha copiat amb èxit, als americans i ha be
gut en les seves fonts, fins a l'extrem de que en l'actualitat, pot 
dir-se que la manera d'obtenir el millor llibre de consulta en matè
na avícola, és subscribir-se a les revistes especialitzades americanes. 

Una de dues, senyor Rosselló, car l'tis de les teles està estès 
arreu on hi han gallines : o en els seus galliners han d'anar bé 

o en la seva :finca no es poden criar gallines. 

Altrament les normes americanes són prou elàstiques per a 

adaptar-se a totes les variacions de medi. 

Però cal, amic lector, que coneguis quines són aquestes normes 
i potser trobaràs en elles la solució al conflicte humid del senyor 
Rosselló, com segurament ell l'hauria trobat, si les hagués cone

gudes a fons . 
El professor americà ( ova Jersey) Harry R. Lewis és una 

eminència en el seu país :i Jlns mundialment. l)el seu llibre <CAvi

cultura productiva'', que com a obra general considerem la millor 
Li e les que per. aquí corren, extraurem els consells que al nostre cas 
fan relació : · • 

((L'experiència ba demostrat (diu referint-se a les races ponedo
res) que els animals no sofreixen gaire a l'hivern si el galliner està 

ben ventila,t. L'abundor d'aire fresc i d'oxigen estimula la circula
ció i disminueix l' acun11Ulaci6 de l'humitat.» 

En la rotulació d'un gravat trobein : ((Tipus de galliner antic 

sense :finestres de cotó. El vidre no aj1tda a la ventilació i conserva 

l' ltumilat. » 
A continuació s'expressa en la forma: següent : ccAbans es creia 

que el millor era tenir un galliner hermèticament clos, amb embà 
doble i portetes amb vidres. A1xò teòricament els protegia del j1·ed ; 
però ha quedat demostrat que sense 1m sistemq de vent ilació aques
tes cases estaven su,bjectes als canvis atmosfèrics exte1iors. Tals ga-
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lliners no podien donar a les aus aire suficient sense que una corrent 
les molestés.» 

<<Tot el contrari, s'ha démostrat que dóna millor resultat. Tot 
galliner modern tendeix a sostenir una bona quantitat d'aire fresc 
per a l'ús continuat de les aus. Això s'obté substituint la fusta (lle
geixis també «el vidt·e,,) pel cotó. A això es dóna gran importància 
i es veu emprat en tots els Esta·ts des de l''Oregon al Mame.,, 

Quan h.:acta d~ls «Punts essencials ,, en la construcció dels galli
ners, escriu : a5i el galliner posseeix 1tn mal sistema de ~uentilació la 
condens ació atmosfèrica és perillosa_,, 

«L'humitat de condensació és el 1·esultat de l''h·umita,t atwwsfè-
1'Íca convertida en gotes que v an a penja1·-se del sost?•e ; això s·u.c
cDeix quan el sostre és bCJ>ix (poc volum de galliner en relació al 
número de caps) ; pe?'Ò el major nombre de ~uegades és degut a la 
insuficiència d'aire ......... Arruesta m ena d'h.·u.mitat s'evita posant 

· teles de cotó a la fa çana per a qu e mantinguin una bona circulació .» 
Llegeixi bé aquestes ratlles el senyor Rosselló i veurà que a Amè

rica també coneixen l'humitat atmosfèrica (per tant, no és pas unà 
exclusiva d'aquí) i que la millor manera d'evitar-la és posant teles, 
nu vidres, és a dir, activant la ventilació, sempre necessària en tot 
galliner. 

En el seu ar'ticle ·el senyor Rosselló . prou diu «Respecte l 'airea
ció en un galliner espaiós, encara que d~rant la nit es tinguin les 
finestres tancades, el renovament de l'aire durant l'hivern es P1'0-

cl1Úrà automàticam e1-ú,,. Això sí que, i perdoni la nostra . estultícia, 
no ho entenem de cap de les 'maneres. 

¿Cóm pot haver-hi renovació d'aire en un lloc hermèticament 
tancat? Car no ens parla d'a ltres sistemes de ventil ació, diferents 
de les teles . • 

Si amb la paraula «espaiós,, vol suposar un volum d'aire propor
cwnat a les necessitats respiratòries de totes les aus durant tota una 
nit d'hivern, pensi la molta superfície i gran alçada que haurà de 
donar al galliner. I quant a això, diu En Harry R . Lewis : «Els ga
lliners baixos, d'altura suficient per a que l'avicultor no s'abunye
gui el cap amb les bigues (les· quals com indica Charon, «acostumen 
a ésser més dures que el ca pn ) seran més econòmics, més fàcils de 
calentar, re~indran millor la calor i no estaran exposats a les incle
mències del temps, com bo 'estan les casetes altes. Amb 1m f?'O?'l;t de 
tela de cotó, es. prov éi1·an de l'ai1·e s ufic·Íent.n 

Com veu, tampoc per aquí té fugida, anant sempre a parar a l'ús 
tle les teles. 

Però continuem amb en Lewis : «El galliner ha d'ésser ventilat , 
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' però sen e co17ents de cap classe . On hi ha unà gran nombre d'aus 

agrupades en un galliner, com succeeix en les explotacions indus

tr]als es fa necessari renovar l'aire contínuament. La púUor manera 

de st~bnúnistrar aq·uest aire és mitjan çant les cortin es de cató que 

permeten l)interca-nv i en/re el de fora i el de l)útt erio?'. A quests can

vis es verijiq·uen amb les teles poc a poc) perquè fan de garbell i 

e1•iten els desequilib?-is de tempe~atura.» 

Es a dir, senyor Rosselló, qu~ el que es busca és precisament 

l'equilibri entre l'exterior i l'interior i no el desequilibri base del 

seu sistema de ventilació automàtica. 

«Ün la temperatura baixa massa, diu l'Harry R. Lewis, es re

comana oposar altra cortina davant els dormitoris, per a que conser

vin el calor irradiat per les aus.» 

I referint-se als climes molt freds aconsella augmentar hi venUa

ció amb el s'istema King, car allí les teles, més reduïdes i baixades 

gran part del dia (quan no fa sol), fan indispensable activar per. al

tres mitjans la renovació de l'aire. Aleshores l'aire fresc entra per 

les teles de cotó i surt per les xemeneies. 

o diu el senyor Rosselló que «Els entusiastes de les teles no 

neguen el fet de que els galliners amb façana de cotó són més 

freds que amb vidres?» 

Doncs escolti el que d1u l'Harry R. Lewis , que amb el que por

tem extractat sembla li podem clonar el títol d) enLw;ias La de les te

les : <<Lliureu les au~ del fred, però no les acaloreu en excés. Les 

aus poden suportar baixes temperatures i do11 en millor ·rendiment- en 

aire fred que en corrents. d)aiTe calen/. A ixò pot p1·oduir catarros) 

que r·edtú ra11 la producció.>> 

Es recorda el senyor Rosselló del bm m? Doncs sovint no és més 

que el resultat de tenir les gallines disfrutant de la ventilació attto

màtica de que ens parla. Els animals tancats hermèticament, han 

.J(· suportar tota la nit una temperatura alta i un aire viciat i en sor

tir a la matinada, s'empíguen degut al desequilibri de temperatures 

int erior i exterior. 
<<És convenient, continua En Lewis, disposar els gallmers de ma

nera que es concentri la calor de les au , ajudant m olt en aqu est sen

ht les cortí11 es de cotó.» 
ceLes finestres i cortines tenen l'avantatge de permetre l'entrada 

rk l'aire i del sol. ..... » «Les aus necessi ten sol, PeTÒ l)abús dels ~v i

dres refreda el galliner en les nit s de l)hi·vern i el co n'l'eTi eixen en. 

tma est·ufa dt~rant el dia. A l)eusems l'ús excessitt de l vidre aug

menta (considerablement diem nosaltres) el cost de l galline1'.» 

I aquí acabem amb les citacions de l'eminent avicultor Harry 
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R. Lewis, massa oblidat per alguns. Com ell podríem citar-pe molts ' 
altres, si no més il.Justres tant com ell i també partidaris de les teles, 
amb tot i no ésser americans. · 

El fet és, doncs, que en tot galliner, sigui del pa1s que sigui, 
ha d'existir una ventilació activa sense corrents d'aire. I corn que 
ventilació vol dir intercanvi d'aire ·entre l'exterior i l'interior, si a 
l'exterior hi ha humitat, aquesta entrarà irremissiblement, amb , més 
ietensitat 'si al davant hi han solament vidres en lloc de teles, per
què per a que l'esmentat intercanvi tingui lloc, caldrà obrir les fi
nestres i el que és pitjor encara, s'originaran corrents perjudicials. 

Ultra això, la ventilació és el remei específic per a evitar la con
densació atmosfèrica. 

En !'.actualitat el vidre tendeix a desaparèixer quasi per com
plet ,sobretot en els nostres climes, essent substituït per les teles 
blanques (no l'arpillera) les quals deixen passar la llum suficient
meJJt. Més encara, i el Canadà en ple hivern, ens està donant l'exem
ple, es tendeix també a suprimir les teles deixant la façana ·comple
tament oberta. Així es crien els animals amb major robustesa. 

No cal, per tant, tenir por de què les gallines es morin de fred. 
Estem lluny del Canadà i si es construei~en els galliners de 5 a 6 
metres de fondària amb els dormitoris al fons, tot i evitant els cor
rents d'aire amb embans parcials judiciosament distribuïts, seran 
raríssims els dies que les gallines demanin que s'engegui la cale
facció, que prou en tenen amb la samarra de les plumes. 

En quant a la petita concessió que fa a les teles, de deixar pas
sàr els raigs ultra-morats, al contrari dels vidre~, sembla que és cosa 
de més importància per als pollets que per a les ponedores (encara 
que també els hi van bé) i s'ha discutit més en comparar el ((Vitt:ex» 
amb el vidre, que aquest amb les teles. 

Ja sé que el senyor Rosselló em dirà : Però i els fets ? En Pl)Ímer 
lloc cal saber com han estat observats els fets. 

Pot ser quan va instaJ.lar aquelles teles fixes, en massa petita 
proporció e¡ s de tela, quan el que corresponia era al menys 2 ¡a de 
tela per 1

/ 3 de vidre) i en superfície apsoluta reduïdíssima, refiant-se 
de l'intercanvi d'aire per elles produït no va obrir cap finestra ni 
~e dia ni de nit i la ventilació, malgrat les teles era menor que quan 
havent-hi solament vidres, havia d'obrir les vidrieres, amb tot i pro
duir corrents perjudicials. 

Es clar que si es té el galliner tancat hermèticament tot el dia 
no entrarà l'humitat exterior malgrat la ventilació autómàtica de 
què ens parla i solament existirà la produïda per la respiració ani-
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mal, però aleshores, pobres gallines . ~aurà estat pitjor eÍ remei que 
la malaltia. 

El senyor Rosselló creu que tots els mals li venien d'haver se
guit les normes dels americans installant unes innocentes teles, quan 

justament el remei es tava, no en suprimir aquelles i substituir-les 
pels ant1quats vid res, sinó en posar més teles. ~ 

Això sí, el que cal remarcar, malgrat el que hem dit, i com a 

qüestió primària, é~:¡ que els americans abans de parlar de la cons

trucció del galliner, indiquen precisament i clara, les cond icions i 
orientació que li convenen. 

I que, per tant, s~ el terreny. de què es disposa no reuneix el con
junt d'aquelles, val més dedicar-se a una altra branca agrícola o ra

madera, que no pas a criar gallines. 
I va de «cuentO>l per a acabar. 
Una vegada una senyora va enviar a buscar En Gaudí per a 

demanar-l i el seu parer respecte a Ja col-locació d'un piano en un pis 
d'una casa per ell construïda. L'originalitat de l'habitació, on brilla

Ya per la seva absència Ja línia recta, era un escull fora mida per a 

J-~. coJ.locació d'aital moble, que no era pas de cua precisament . En 
Gaudí va donar dues o tres solucions, que la senyora va rebutjar. 

En Gaudí, perduda la paciència, va contestar-li : 

-Què vol que li digui, senyora ; si no sap on posar el p1ano, to

qui el violí. 
I qui diu piano, pot dir gallines, que també tenen cua. 

J OSEP M.a SOLER r COLL 

._.._,_.,...,,1_ 1-.c1-.c1.-.n..-.cl.--.n-..-...c•- •-c-••- •_.-c-.,_ ,_ ,,_ ,._,_ ._ ,_ . 

Les abelles 
VIII 

U N cop arribades !.es abelles a destinació, es posen les arneres 

fn el lloc que han d'ocupar i -se' ls dóna llibertat. Les arneres de bres

ques fixes es deixen boca amunt durant 24 hores, per si la bresca 

s'hagués desenganxat per donar temps a què les abelles les engan-
. xin . Alguns dies més tard es visita l'abella per assegurar-se que 

les provisions seran suficients fins al començament de la floració. 
Si no bo fossin es completen. En les arneres de quadres movibles 
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e::: posen una o més bresques plenes pnsant-les en ll0c de les bui
cl~s que es treuen. Si se'.n tinguessin s'alimenten les abelles amb 
mel líquida pura. Si la mel fos cristallitzada es caleúta afegint-li 
una cullerada d'aigua bullent, i quan la barreja s'hagi refredat es 
tira el suc al damunt de les bresqes buides, fent-lo entrar en l~s 

celles amb la mà. També es poden nodrir les abelles posant en comu
nicació el niu amb el dipòsit de mel. 

Assegurada l'existència de la colònia·, que es suposa adquirida 
en el mes de març, les cures 'han de dirigir-se a la multiplic~ció de 
la família. En les colònies que tenen suficients provisions de · mel 
la reina estén el niu de covada perquè el poUen per Ja cria, encara 
c¡ue les provisions de l'any anterior siguin poques, .el proveeixen 
l'avellaner,. les vimeteres, els pollancres, etc. Però és convenient 
d'augmentar el desenrotllament natural proporcionant aliments su
plementaris que consisteixen en mel diluïda amb dues quintes parts 
d'aigua, que estimulén la reina a la 'posta. Aquesta nutri~ió, però, 
s'ha de donar solament a les colònies poblades i al vespre, per a 
evitar que la olor cridi abelles forasteres a la . colònia. · 

Per la mateixa raó no s'h;:tn de deixar mai, ni que siguin bui
des, les bresques en proximitat de l'arnera, car al començament de 
la primavera, quan encara no hi ha moltes :flors, 'les abelles fàcil
ment es dediquen al saquejg. 

Cal que l'apicultor vigili això curosament. Quan una colònia si
gui atacada es tanca l'obertura de l'arnera de manera que les abe
lles només puguin passar d'una en una, i · si això no fos prou es 
pot tirar un xic de petroli vora l'entrada per posar dificultats a les 
abelles lladres. De totes maneres, aquests remeis són eficaços sols 
~· començament, abans que el mal sigui greu. En tal cas millor és 
treur,e l'arnera atacada o l'atacant i portar-la lluny. Per a conèixer 
d'on vénen les abelles atacants s'embruten amb farina quan surten 
carregades de mel i s'observa l'arnera on entren les abelles blan
qurnoses. 

El calor és un element de vida indispensable. Per a1xo una ar
nera no ha de tenir més bresques de les que les abelles poden co
brir, ni s'ha ·d'obrir més que en els casos necessaris. 

Si la temper.atura és favorable, la colònia anirà augmentant per 
les abelles joves que aniran neixent. Les bresques inicials seran 
insuficients i caldrà afegir altres de buides. 

Assegurat així l'increment de la família, cal preparar arneres 
per recollir els eixams que cap a l'abril sortiran ·SÍ l'estació és 
favorable. En aquestes arneres es posen els bastidors amb bresques 
començades. 
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Quan el niu sigui ple de covada es dóna entrada al dipòsit de 
mel obrint el pas de comunicació. Però si es volen obtenir eixams 

' o és convenient de retardar l' obertura - de la comuniçació fins que. les 
abelles hagin construït celles reials i la reina hi hagi posat ous, , 
pe:rquè augmentant l'espai sovipt s'apaga l'instint d'eixamar. 

Cal també evitar que les abelles facin bresques noves fora dels 
casos necessaris; això s'obté augmentant 'l'espai del niu sols quan 
realment les abelles ti11guin ja poque~ celles . La manera millor dé 
multiplicar l 'abellar són els eixams, és a dir, la divisió espontània 
de les famílies. Aquèst acte és la conseqüència natural de l'instint 
èe propagacíó, i per a què sigui viu cal una població nombrosa en 
habitació no massa espaiosa, abundant covada i provisions en l'ar
nera, molta floració al camp i per últim temps favorable. 

El primer indici de què en una colònia es 'desperta l'instint 
d'eixamar és la cria de mascles, cosa que passa al començament de . 
març, més o menys. Al cap d'un mes aproximadament les abelles 
comencen a construir cel•les reials a les vores de les bresques de co
vada. Quan la reina pon ous en aquestes celles és segur que hi 
hauran eixams. Un, cop tancades les celles reials, la reina vella 
abandona, amb la major part de les abelles, l'antiga habitació, do
nant l'eixam primari . La marxa té lloc en un dia tranquil i serè i 
cap allà al migdia. 

Seria molt útil de poder preveure el dia de sortida de l'eixam, 
però indicis segurs de la marxa no es tenen sinó poc abans de la 
partida. Si els mascles anticipen la sortida, les abelles que tornen 
del camp plenes de pollen, en lloc d'entrar en l'arna, s'ajunten a 
!es companyes que formèn la ba1'ba al voltant de l'entrada; aquestes 
últimes de cop entren a l'arnera i tornen a sortir poc després sense 
extendre l'es ales per volar, inó movent-les contentes, i tornen a 
entrar; -?-leshores no hi ha dubte que un eixam està a punt de 
marxar. 

L'eixam surt de primer escampant-se, però acaba per reunir
se en un lloc qualsevol en espera que tornin les exploradores que 
han anat en cerca d'una nova habitació. 

Durant la sortida del primer eixam és convenient de vigilar que 
h reina en sortir no caigui a terra, perquè ultra ésser vella i tenir 
el ventre ple d'ous, sovint té les ales gastades. Si cau es recull, es 
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Insecticida indispensable a I'Agricnltura , Ja Ramaderi" i la Higiene 
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posa: en una gabieta de rema i es fica en una arnera buida que es 
posa en el lloc o_n hi havia l'arnera abandonada. Al cap d'un quart 
d'hora aproximadament l'eixam sense reina retorna al lloc d'on ha 
marxat i entra en l' arnera buida . Aleshores s'allibera la reina i 
l'arnera es porta al lloc definitiu, tornant a portar al seu lloc l'ar-
uera mare. .. 

Quan l'eixam surt les abelles s'aturen on s'atura la reina. Si, 
com và11em indicar, al · voltant de

1 
l'abellar hi han arbustos, això 

tindrà lloc en aquests. Si no fos així, pot obligar-se l'eixam a atu-
r ar-se ruixant-lo amb aigua o amb sorra fina. . 

E ls eixams que surten després del primer teneri la rèina jove 
no encara fecundada, i s'anomenen secundaris. Fenòmens preem-
sors de llur sortida és el cant de. les reines, que dura a voltes di
,versos dies i que ' al: vespre principalment es sent molt bé. Els ei
xams secundaris per sortir, no tenen t a:ntes exigències respecte al 
temps, com cls primaris. 

Els eixams secund aris són t ambé útils per augmentar les colò
nies si llur número es limita a un per cada familia, car si en sur
ten més són massa febles i no donen resultat. , 

J. PONS I BUSQUETS 
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Els vin~ negats 

e asse oxidàssica o negat bn~. -Aquesta és 1'enfermetat' que 
mês interessa conèixer al vínrcultor, degut ~ les ca:uses que 

k produeixen. • 
Hom sap que certs vins negres s'enterboleixen i agafen un color 

bru axocolatat, i que els blancs prenen un color groc, que va depo
sitant paulatinament el seu precipitat, queda.nt finalment, quan és 
~1 fons ,del mateix color bru axocolatat. 

Per a conèixer si un vi té tendència a negar-se d'aquesta mane
ra, basta posar el vi en una copeta, deixant-lo durant unes quantes 
hores, o si és convenient uns quants dies, a l'aire; si transcorre
gut el temps suficient, el vi no s'ha alterat, no hi ha cap mena cle 
por que s 'enterboleix i si es té cura de posar-lo en degucles condi
cions. Però si passa a l'inrevés, veureu com en la part superior co
mença a idsar-se i va canviant segu.iclament de color, fins qué al 
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cap i a la fi. queda depositada en. el fons la matèria colorant inso

lubilitzada. 

Un vi ja alterat, també canvia de gust i' d'aroma. El" gust és bas

t:mt insípid i fins a. voltes amarg i tot. 

Causes del negat bn~. -La causa principal d'aque?ta alteració 

és la presència en el vi d'una diastassa oxidant, que alguns autors 

anomenen enoxidassa. Heu's aquí per què a aquesta classe de negat \. 

s ··· li dóna el nom de cc casse oxidàssica». 

Les oxidasses són contingudes en tots els vins en estat natu

ral, i provenen dels raïms . 

La sobremadúració ajuda a augmentar les ' oxidasses ; les plu

ges originen, en èpoques properes al veremar, la floridura o podrí

dura, produïda per un bolet parasitari, anomenat ((Botrytis Cine

rea», que és e] que segrega més aquesta substància. Gairebé totes 

les enfermetats fitoparasitàries dels raïms, tals com ·el míldiu, Ol

dium, .etc., augmenten també aquesta diastassa oxidant. 

OrigeJI de l'enterboliment.- L'enterboliment del vi atacat no 

és altre que l'oxidació produïda per l'aire en posar-se en contacte . 

amb el líquid, en presència de. l'oxidassa i del taní, alterant a la 

matèria colorant i fent-la tornar insoluble, és a dir, fent-la preci

pitar i donant-li el color fosc axocolatat, característic de l'alteració. 

Tret dels esmentats components, cap m&s no quéda atacat o so

freix alteració; l'acidesa volàtil, per tant, queda en quantitat nor

mal, de manera que el vi té la mateixa que tenia abans d'alterar-se. 

Per això es. distingeix la· ((cassell de l'enfermetat anomenada ((vol

tall o nescaldabl, com també de la del nreboh, en la que els vins 

van desprenent gas c2.rbònic i queden agrejats i tèrbols. 

Tot vi que ha estat elaborat en les degudes condicions i és robust 

de naturalesa·, .no és gaire freqüent que l'oxidassa hi obri ràpida

ment; ho fa amb molta lentitud, car a mesura que va oxigenant-se 

va insolubilitzant ]a matèria colorant, , mentre el vi es va envellint 

a copia dels anys . En canvi, tots els vins pobres en acidesa i al

cobol i elaborats a cops de punys, són els que estan més exposats a 

ccenfosquir-sen. 

Remeis p~eventius i cu1·atius. -Encara que aquesta cccasse» SI-

gui bastant grelu, es pot prevenir i curar. 

Pot prevenir-se de vàries maneres : 

Primer. Separant tots els raïms que estiguin avariats. 

Segon. Procurant que la fermentació sigui el més completa pos

sible, fent que tot el conjunt de la n:Íassa fermenti al matèix temps, 

sobretot si el recipient és de gran cabuda i s'han de menester alguns 
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mes per a omplir-lo; en tal cas s'ha de retenir la fermentació per 

mitjà del gas sulfurós. 
Tercer. Corregint l'acidesa per l 'addició d'àcid cítric o tàrtric. 

També va bé de corregir el grau alcohòlic afegint sucre al most. 

Quart. Pas~teuritzant el most i sembrant després, en aquest , lle

vadures seleccionades. 
Quan el vi ja .està apoderat de l'enfermetat, l'únic remei efi

caç és el gas sulfurós, el qual :fixa l 'oxigen de l' aire i li priva 

d'arribar a la matèria colorant. Pot usar-se el gas sulfurós, en for

ma líquida o en forma de cristalls, tals com ~1 metabisulfit de po

tassa o de sosa. El més empleat, avui, és el metabisulfit de potassa, 

h dosi del qual oscilJa entre 4 a ro grams per: hectolitre ; deu fer

St~ un assaig abans d'usar-lo, empleant la quantitat suficient per fer 

desaparèixer l'enterboliment. 
Degut a que la podridura dels raïms xucla bastant el taní, és 

bo abans de tota <?peració de tanitzar el vi en qüestió afegint-n'hi 

dc 8 a ro grams per hectolitre, segons sigui conver¡.ient. 

També es cura el vi pasteuritzant-lo a la temperatura almenys 

de 75 a 8o graus, · durant d'uns dos a cinc minuts, segons sigui 

més o menys forta l' alteració. A continuació es. practica la clarifi

cació amb la cola o gelatina, seguit del seu corresponent trasbals a 

l' abric de l' aire . Pels vins blancs, deu usar-se la caseïna o la sang, 

perquè va millor que la' •cola. 
Casse blanca o n egat blanc. -Aquest negat sols el tenen els 

vins blancs. És produït per acció química; en airejar-se el vi · pren 

un color blanc i un aspecte lletós i forma com una espècie de pols 

blanquinosa . No se sap ben bé encara la causa que la produei..-..;:. 

Es· prevé amb l' àcid cítric. 
Per guarir un vi atacat, s'afegeixen de 28 a 35 grams d'àcid 

cítric (jamai àcid t àrtric), seguit d'una clarificació, {lsant caseïna 

o sang, després es fa el corresponent trasbals a l' abric de l'aire. 

J OAN CIVIT I ALSó 
Enòleg.· 
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Si us a!(rada AGRJCULTURA, si esteu contents d'ella, mireu de propa

gar-la, de fer-la conèixer als vostres companys i amics. Assegurant la 

vida de la Revista, permetreu el seu millorament i proporcionareu als 
I 

4f(ricultors un mitjà d'aprendre coses útils i necessàn"es. 
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NOTES I COMENTARIS 

La fruita gelada i el pes específic 

Segons llegim, tm enginyer agrònom, el senyor Herrero, ha 
tret resultats pràctics d'una sèrie d'experiments per a determinar 
fàcilment i econòmicament si és o no gelada la taronja. . 

La taronja gelada, en particular, sofriria una· sensible disminu
ció del seu pes específic, tant més intensa com més fortament per
judicada per la gelada hagués estat. 

La manera de procedir fóra senzilla : un cop escollida una mos
tra sensiblement promedi de la partiè a que es volgués analitzar, es 
tirarien les taronges d'una a un a en un petit recipient que contin~ 
gués un líquid de densitat lleugerament inferior a la de la taronja 
~;lona. E l líquid en qüestió s'obté fàcilment barrejant esperit de vi 
amb aigua, quan la densitat hagi d'éss~r inferior a la d' aquesta, i 
afegint-hi sal quan hagi d 'ésser superior . · 

Això tindrà la seva importància per als inspectors encarregats 
de vetllar per la bona qualitat de la taronja en venda, car, quan 
es tracta de fer molts anàli sis· en un dia simplificarà el treball. 

Es natural que la fixació del pes específic tipus ha d'ésser prè
Vla per a cada ccmarca i varietat de t aronja. 

Per què no augmentem la població caprina 7 

Sembla que immediatament després de les campanyes que aquí , 
totjust es comencen, originàries les dues de Nord-Amèrica i im
portades cc via França>>, en pro de l 'avicultura feta a base de la se
lecció directament utilitària i dels mètodes expeditius d'alimenta
ció i allotjament i la de la cria i explotació de les guineus per a 
la utilització de la pell, en vindrà una de revalorització de la cabra. 

I a fe que és hora que es revisin valors. Les cabres han estat 
injustament postergades, essent aixís que són dels animals que més 
utilitat poden rendir, tant al petit pagès com al gran ramader. 

I qui diu al petit pagès tambe pot dir a l'obrer o a l'emplea.t que 
viu als afores de la ciutat en alguna caseta amb jardí o eixida . 

L a mania del gust pronunciat de la llet de cabra no té raó d'exis
tir si en comptes de criar la primera cabra que ens vingui a mà i 
fer-l a menjar ccel que pugui i com puguin, procurem ·tenir bons 
exemplars des d'aquest punt de vista i els hi donem una alimentació 
adequada. 

Amb dues cabres un pot produir-se a cas~ seva durant tot l'any 
la llet que necessita pel consum, tot plegat per un cost reduÏt i sense 
grans despeses per construk la cort. 
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L'emplaçament de les arneres 

Un cop ben triada una regió que hom reconegui prou rica en 
flora mel-lífera per a mantenir un nombre determinat d'eixams, con
vé de calcular el nombr~ de colònies que poden estar juntes en un 
lloc determinat i l'emplaçament dels distints centres que hom ju
diqui oportú d'establir. 

Referent al nombre de colònies de què pot constar un centre, 
lli ban xifres per tots els gustos. A Nord-Amèríca n'hi han de cen
tres formats per 250 o 300 arnes. Aquí un centre de 50 arnes ja 
é5 considerat molt nodrit. Això depèn evidentment de tres factors : 
la distància a què les abelles poden treballar per la recollida de la 
mel i la densitat de la població apícola en el cercle determinat, pre
nent com a cen tre el lloc del probable emplaçament i com a radi 
aquella distància i la potència meUífera de la flora existent en la 
mateixa. Terme mig podríelJ?.. fixar per a les nostres abelles en dos 
quilòmetres el radi al qual hem fet referència. · 

Cal evitar els emplaçaments massa freds, humits o castigats pels 
vents. També s'han d'evitar les proximitats a grans masses d'ai
gua estancada i les dels cims de muntanyes. . ' 

Si és molt despoblat el lloc de Ja .instaUació es poden tenir els 
ruscos dintre d'uns reixats' amb uns quants detonadors espaiats per 
espantar als possibles lladres. 

Per adobar els testos 

La millor manera d'adobar la terra dels testos consisteix a do
nar els elements fertilitzants dissolts en l' aigua de les regades i de 
preferència els mesos de primavera i. d'estiu. 

Una fórmula recomanable consisteix a dissoldre en un litre 
d'aigua calenta 3 grams de sulfat potàssic, 6 de suliat amònic i 
altres tants de superfosfat de calç de r8-2o. La solució es remena 
bé i es filtra amb paper o tela ben espessa. Aquest suc resultant es 
barreja en la proporció de r a 10 amb l'aigua de les regades. 

Els carros dels agricultors i la taxa de rodatge: 

Amb motiu d'haver-se publicat el 26 de juliol de 1926 un reial 
dt.cref creant la taxa especial de rodatge que les Diputacions pro
vincials havien de cobrar per a lliurar el producte que obtinguessin 
al Patronat de Turisme i Afermats especials, l'Institut Agrkola Ca
talà de Sant Isidre va adreçar-se a las Diputacions provincials ca
talanes demanant que lliuressin de tributar per semblant concepte 
els carros dels agricultors que solament transporten els productes 
propis del mas al poble o bé els adobs, del poble al mas, sense cap 
lucre en concepte d'inaústria de transports. 

La Diputació Provincial de Barcelona, considerant justes les raons 
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d(_ l'Institut, va· acordar e...ximir del pagament del dit arbitri els car~ 
ros de pagès. J ho féu així, perquè la dita Diputació tenia establert 
un concer.t de 6oo .ooo pessetes amb 1 'Estat, per la dita taxa de ro
datge, que li clonava llibertat per establir el seu cobrament en la 
fonna que li ,se¡:nblés més justa. 

Les altres Diputacions, però, que en aquest afer es limiten a 
ésser mandatàries .del Patronat esmentat, no tenien atribucions per 
prendre cap acord d'exempció, i han: començat a cobrar la taxa 
de rodatge a tots els vehicles sense disfnció, comprenent-hi els car
ros de pagès. 

Aquest fet ha aixecat innombrables protestes per part dels agri
cultors catalans i dels Sindicats i Associacions agrícoles, i fent-se'n 
eco, l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre s'ha -adreçat al mi
nistre de Foment en instància, fent-li veure l'anomalja que repren
ta el fet que en r8 de juny de 1926 eximís de pagar la quota sobre 
llantes dels carros dels agricultors, i 33 dies després els imposés 
un nou impost, quan ~emblava que el criteri de l'Estat, davant dels 
carros dels agricultors era ben clar i cl.efin it, puix dos mesos abans, 
el 13 d'abril, el ministre de Finances ja els lliurava també de pagar 
l'impost de transports. 

L'Institut, eri aquesta instància, demana al ministre de Foment 
que dicti l'exempció dels carros dels agricultors de pagar la taxa 
especial de rodatge, puix que essent un9- taxa que es cobra per fo
mentar el tur isme, no hi ha per què comprendre-hi els carros de 
pagès, que no tenen res que veure-hi. 

La caiguda del pel dels cavalls 

Eu el cavall com en els altres animals, la caiguda del pèl pot 
ésser deguda a malalties generals greus acompanyades o seguides 
d'anèmia, a malalties cutànies, a malalties parasitàrie-? i a trastorns 
circulatoris de la pell. · 

La caiguda del pèl per aquest~ darrera causa ha estat, però, 
observada rarament. Brivasoine ha pogut constatar-la en diversos 
cavalls tinguts en les mateixes condicions desfavorables des del punt 
de vista higiènic i alimentós. Cansats, digerint malament, mantin
guts en estabulació permanent, aquests animals foren atacats per la 
depilació degut a trastorns circ·ulatoris cutanis produïts pel fred, 
l'animal mal curat és més sensible . 

. El tractament en tal cas és senzill : rentat amb sabó per fer cau
re les escates epidèrmiques i els pèls morts ; després, cada dia loció 
d~ cloral al 5 per roo i posar l'animal en bones condicions higièni
ques i d'a!imentació. A les dues o tres setmanes de tractament la 
pell comença a cobrir-se de pèls. 

Per fer reverdir la gespa 

Res no hi ha tan bonic com la g~s¡Ja verda : és el vestit nou dels 
jardins. Però els freds d.e l'hivern, l'excés d'humitat. les glaçades 
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fan que es torni groguenca o vermellosa, i aleshores en lloc d'un 
vestit nou, sembla un vestit vell i esparracat . 

Perquè la gespa sigui bonica cal donar-li ara un xic d'adobs : 
un quilo de nitrat i cinc de superfosfat per àrea, i calçar-la escam
pant pel damunt terra fina. 

NOTICIARI 

El Cong?"és de R egadius.- En l'estatge del Consell de Foment de 

Lleida va tenir lloc una important reunió per a tractar del IV Congrés de 

Regadius Expos :ció anexa que s'inauguraran a Barcelona ~1 25 de maig 

vinent. 

L'Institut Nacional Agn?nÒmic d'Iispa:nya. S ota la presidència del di

rector general d'Agricultura s'ha reun-it el ple de professors de l 'Institut 

Nacional Agronòmic, de recent creació, per acordar le normes del seu 

funcionament i proposar el nomenament de president i ·secretari. 

A propòsit del projecte d'alcohols. Amb motiu de les n otes publica

eles a la premsa aquests darrers elies sobre l'arrendament de l'impGst el 'al

cohols, en les quals semblava atribuir-se certa pressa als elements que 

han sotmès el projecte al Govern, se'ns prega que fem constar que no hi 

hfl cap urgència, ja que el referit projecte fou presentat el 31 de gener i 

està pendent de dictamen de "Ja Junta Vitiviníc:"ola. A més se'ns assegura 

que els aJ.ludits elements han estat els pr:mers a fer indicacions en d sen

tit que s 'escolti en Ü1formació pública tots els representants dels interessos 

generals del pais que el projécte com a principal a piració desitja harmo

nitzar .. 

La Companyia c!e les Maresmes del G11adalqui1Jir ha obtingut una con· 

cessió de l'Etat, d'acord amb la lle'i de 24 de jul iol cle 1918, per asse"car i 

sanej~r els terrenys situats a la vorera esquerra del Guadalqui\ir, el con

junt dels quals abarca una extensió de so.ooo hectàrees . La Companyia ha 

obtingut una subvenció de l'Etat equivalent al so per roo dels pressupos

tos de les obres a efectuar, qne pnja a 4·300.00 pessetes, corresponents a 

les seccions primera i segona del projecte, les quals obres es propasa la 

Companyia escomet re amb gran rapidesa. 
La real ització el 'aquesta pd ment part del projecte posarà en valor i en 
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estat de producc:ó unes 14.000 hectàrees de' terreny, 4.ooo de les quals 

seran de regadiu per concessió del cabal necessari derivat del nu. 

El magatze?·Jwtge d'ous. La Junta de ProYeïment-s de Barcelona ha acor

dat que des del dia primer d'abril pugui començar lliurement el magat

zematge d'ous en cambres frigorífiques i ba establert les normes d'inspec

CIÓ de les dites cambres. 
\ 

Els rabassaires. Una Comissió de rabassaires ha visi t at el Ministre 

del Treball per tal de fer-li determinades peticions relacionades amb el 

problema de la rabassa, especialment sobre la duració de la mateixa, i al 

reconeixement de dret de les rabasses sense contracte escrit. 

El Ministre ha promès d'ocupar-se de l'assumpte i de celebrar una en

treYista amb el seu company, el Ministre de Gràcia i Justíc'ia, per tal de 

posar-se d'acord ambdós abans d'informar el cap del Govern, per ésser 

aquest un assumpte que afecta per un igual els dos :Min istres, al del Tre

balJ eJJ el seu a pecte social-agrari i al de Gràcia i Ju. tícia en 1 'aspecte 

.:nríclic. 

Les can1s a l'U·rugai . Els tres frigorífics establerts a 'Montevideo com

prareu 1 'any passat, per a sacrifièar-los i destinar-los a 1 'e:s:portac:ó, 544.6.16 

caps cle bestiar Yacum i 983.555 de llana. Corresponent 17.563 bous, 223.625 

vedells, 50.440 vaques, 47.810 Yeclelles i 484.578 de llana al frigorífic Swift; 

250 bous, 18.259 vedell , 52 vaques, 329 vedelles i 106.821 de llana a la fri

gorífica Uruguaiana , i 8.230 bous, r31.6ro vedells, 19.62r \aques, 27.187 ve

delles i 392.r56 de llana al frigorífic Artigas. 

La Presidència del Congrés Ce·realista de Valladol 'd. S 'ha signat un 

reial dec¡:et nomenant a don Varentí AréYalo comissari regi i president de 

la èomissió organitzadora del Congrés cerealista que es celeb1·arà la prò

xima t ardor a Valladolid. 

Sobre la patata p1·iwerenca. La Junta de Pro;·~ïments . de Barceloha, 

amb referència als preus que assolei."-en le~ patates de le!' diferents pro

cedències que proveeixen el mercat d'aque. ta capital, decidí que l'ano

menada primerenca, del LleYant d'aquesta regió, ma~grat que pels eus es

pecials cultiu i característiques es destini preferentment a l'exportació, no 

haurà mai el 'assolir major preu que ~es el 'altre procedències. I a fi de 

regularitzar els elits preus, es. procurarà intensificar el proYeïment i, en 

moment oportú, si fos precís, es fi.-,¡:arien els preus per la Junta. 

Certamen a11ícola. Es celebrarà, amb molt pròxima data, a Palma de 

Mallorca, una Exposició avÍèola espanyola. 

Aquesta exposició, ultra la importància pròpia d'un certamen al qual 

concorreran expositors de tot Espanya, serà una espècie cl'elim1nació o 
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tria per a designar les aus i els lots que s'han de trametre a la propera 

Exposició Iu ternacional del Canadà. 

La junta d'Acció Social Agrària, en una de les seves darreres r~unions, 

s 'ha ocupat, entre altres coses, de la instància presentada pels rabassaires 

catalans, també subscrita per cultivadors ·de vinya de la Manxa, en la qual 

e<; demana que es dicti una disposició reguladora que resolgui els pro

blemes plantejats entre propietaris i cultivadors. 
La Junta, previs els assessoraments tècnics necessaris proposarà una 

solució al Govern. 

El transpo1·t de bestiar i la des·injecció dels 1Jagons. Com a resultat 

de la visita practicada per l'inspector d'Higiene i Sanitat pecuàr:es de la 

província, i l'estació de Martorell de la Companyia de Ferrocarrils Cata

lans, relacionada amb el servei de desinfecció del material destinat a trans

port de bestiar, i en virtut de la deficiència observada en la dita operació, 

s'ha acordat que aquella s'efect)lï a l'estació de Manresa, per existir-hi els 

elements necessaris perquè es faci amb la deguda perfecció i garantia que 

reclamen els interessos ramaders. 

Els obrers que 1Jan a França. La Direcció cle policia ha rebut un tele

grama circular del ministeri de. la Governació en el qual adverteix que el 

Govern francès .ha acoraat certes mesures referents a 1 'entrada el 'obrers es

trangers a França. Des d'ara es fa precís que tots els contractes de treba 11 

siguin aèomponyats d'una certifi,cació facultativa expedida pel metge que 

designi el cònsol o agent consular corresponent i legalitzada per aquests 

funcionaris, sense el qual requisit no els serà permesa l'entrada a França. 

L'assemblea de les societats d'ocellai1•es de Catalunya es celebrà al po

ble de Montcada, per a tractar, entre altres èoses d'ordre administratiu, de 

· l'org.anització dels certàmens que s'han de celebrar enguany. 

L>estany del Bntgent. És molt comentada la nota publicada per di

ferents diaris, clonant compte d'haver anunciat la «Gaceta» la concessió per 

la construcció d'un pantà al riu Brugent de La Riba, la qual concessió és 

feta a favor d'una empresa particular. 
El project~ cl'aquèsta nova construcció hidràulica és la d'establir una 

resclosa a alt nivell, el primer salt de la qual fóra aprofitat per produir 

força elèctrica. La segona, situada a pocs metres de la del projectat pantà 

del Franco!', embassaria una gran quantitat el 'aigua que serviria per a 

regar i subministrar-la als pobles que en tenen escassesa, com Tarragona, 

Reu i altres. 
El projectat estany del Francolí ba el 'ésser administrat per tm a Co

munitat de Regants. 
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Assemblea agT'ícola. · Es celebrà a Alcàzar de San Juan, i en ella el 

Director General el' Agricultura prommcià un discurs client que 1 'Estat, amb 

la inauguració del Servei de Cadashe ambulant, desenrotllava els seus pro

p('•sits el e protecció a l'Agricultura, en tots els seus asp¡:-ctes, el vitícol'a, 

e l Yin ícola i el social. 

Passà després a referir-se al monopoli el 'aÏcohol s , i diu que la protesta 

que s'ha iniciat dels viti-vinicultors de la Man,xa no té· justificació 

El ~overn-afegei ,·-ba proposat l'assumpte a l Consell de l'Economia, 

perqttè aqu~st l'estudiï solamen t , puix el c;overn té enêara d'examinar el 

problema amb tota detenció i tenir en con~pte els diversos interessos 

afectats pel pmjecte. 

L'ExposicïO anexa al I V Congrés de R egadtius . Pròxima a celebrar-s~ 

l'Exposició de Projectes d'Obres Hidràuliques, maquinària i indústries 

agt·ícoles, floricultura i horbcqltura, anexa al IV Congrés 1-acional de Re

gadius, són ja nombrosíssims els astancls,. ~o1licitats pels el :yersos grups que 

cobrei~en una extensió considerable de terreny als Palaus de Montjuïc. 

E l fet d'haver transcorregut tants anys sense que a la nostra ciutat 

s'organitzés un a exposició d'aquesta índole, h ·1 interessat tant els pro· 

ductors , que tot fa a ugurar un èxi t extraordinari. 

El Comitè executiu, del qual forma part la Junta cle l 'Institut Agrí

cola de Sant Isidre, representacions oficia ls de l 'Ajuntament, Diputació, 

Comitè el e l'Exposició el e Barcel011a, Enginyers caps el 'Obres Públiques, 

Districte Miner, Servei Agronòmic i Districte Feresta], Fome11t Nacional 

dc l'Horticultura i altres importants personalitats, està ultimant el pl·o

grama el e fes tes a celebrar, que aviat es farà públic . 

Hom pot avançar qne cridaran I 'atenció de Barcelona les fes les o¡·ganit

zades sota el patronatge del Foment ~aciom1l cle l'Horticultura, el ustanch 

del qual, de més cle mil tresèe¡1ts metres quadrats, contindrà una veritable, 

rique a i varietat de flors . En tres dates de I 'Exposició es celebrarà Ja Fes

b de la Rosa, la del Clavell 1 l¡¡ de l'Art Fl oral, durant les quals seran 

ofrenades a les senyores que visiten l'Expos:ció les flors objecte cle la 

F: esta. 
Així mateix, ser à a ltament interessant el Co11curs, les base..~ del qual 

e,; pub li caran de eguida, de cercadors d'aigües s ubterrànies, altrament 

elits ccsauris» els quals, proveïts dels cli\·ersos aparells coneguts (Yaretes, 

pèndols, •ve¡·gelles, etc.) faran demostracion . pràct:ques dav,ant del' I1om

brós públic que sens dubte es congregarà a presenciar-l es. 

A :fi de m es serà clos el termini el 'admissió el e Butlletins per a l'Expo

sició a l'objecte de poder procedi-r a atorgar els llocs a ocupar eu els Pa

laus el e Montjuïc, atorgament que es farà per rigorós ordre d'inscripció, 

segons els números que h agin estat despatxats per 1 'Oficina corresponent 

dC' l'Exposiciò, installada a l'Institut Agrícola Català cle Sant hiclre . 
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LI SOL 
Insecticida Indispensable a l'Agricultura , la Ramaderia i la Higiene 

D¡manl'sel fulletó •Eilisol en Massini. 7 

Agricultura• queremefem¡¡rafis VALLES GERMANS Sm-Barcelona 



226 Agriculturà 
·-~~----- -------"'-----

INFORMACIONS COMERCIALS 

Adobs.- Superfosfat d'os, de rS-ío per roo d'àcid fosfòric i mig •per 100 
cic nitrogen, a 17 pessetes els roo quilos ; superfosfat de calç de rS-2Ó per 
100 d'àcid fosfòric soluble, a n pessetes els roo quilos; superfosfat de calç 
rlc r6:rs per roo el 'àcirl fosfòric soluble, a ro pessetes els roo quilos ; su
perfosfat el e calç de 13-15 per roo d'àcid fosfòric soluble, a 9 pessetes els 
roo quilos. · 

Sulfat amònic, de 20-2.1 per roo de nitrogen, a 39 pessetes els roo qui
le>s; nitrat de sosa de rs-16 per- roo de nitrogen, a 42 pessetes els roo qui
los ; nitrat de calç de 15,50 per roo de nitrogen i un 21 per roo de èalç; a 
:<S pessetes els roo quilos. 

Sulfat de potassa de 90-92 per roo de puresa, equivalent a 49-50 per 100 
de potassa pura, a 32 pessetes els roo quilos; clorur potàssic, de So-Ss per 
IOO de puresa, equivalent a SO-SI per I OO cle potassa pura, a 29 pessetes 
els 100 quilos . -

Matèria orgànica còrnia natural, de ro-'n per 100 de nitrog-en i 2-3 per 
100 el 'àcid fosfòric, a 36 pessetes els roo quilos. 

Preus per vagó complet . 

Auticriptogàmics i insecticides.-- Sofre sublimat, flor, a 2',50 pesse
tes el sac de ·so quilos; ~ofre refinat, pur, a r6,6o pessetes el sac de. 40 qui 
los; sofre precipitat, gris, a 8,so pessetes el sac de 40 quilos. 

Sofre de canó, a· 40 pessetes els roo qttilos·; sofre de tenòs, a 27 pesse
tt-s els 100 quilos. 

S ulfat de ferro, en gra, a 13 pessetes els 100 quilos ; sulfat cle ferro, 
en pols, a 14. 

Preus per partides d'importància. 

Bestia·r, cants. '_ Bestüir de ll ana, anyells, de 45 a so pess~es ; pri
mals, a 50; ovelles , el e 8o a 90; porquí, gras , de 27 a 2S pessetes l'arrova 
d~ pes viu ; boví, de 3,so a 3,7s pessetes el quilo. 

Gallines, de rS a 26 pessetes el parell ; pollastres, de 14 a. 21 pessetés 
el parell ; ànecs, de 20 a 26 pessetes el parell ; oques, cle r6 a 23 pesse
tes una. 

Cerea ls i jm·i11es.- Tampoc no ban augp:¡entat gaire ·notablemen t les 
Yendes de blats als fabricants durant el mes que IPanclrosamen t s'ha anat 
escolant . Continuen tots amb la seva dèria, uns esperant que baixi p.er 
fer les compres i els altres esperan t que la necessítat obligui a transigir . 

Les operacions es va11 fent de preferència amb blats catalans i na-
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varresos, sense que això vulgui dir que no es comprin també les quanti

tats precises de blats d'altres procedències per a fer les combinacions usuals 

- en molturació. 
El cas és, però, que les bones classes de blat més pròximes comencen 

a exhaurir-se, cosa motiYada per l'excessiva demanda que hau tingut tot 

el temps que fa que dura l'actual retenció dels bladers castellans, i, com 

é<; natural, comença d'iniciar-se un petit moviment dc puja-cosa d'un 

ral o dos per 100 quilos-pels bons blats llunyans, al Jliat~ix temps que 

es dibuixa una baixa una mica més accentuada pels blats pròxims dolents . 

L'arròs ba anat en un franc m::>vimeut de baixa eu tota la línia i clas

ses, baixa que ba assolit per algunes qualitats de bombes fins a dos du

ros per 100 quilos. Aqu~sta baixa no ha sorprès massa, car hom general

ment la p reveia, encara que no amb la intensitat que ba tingut. 

També resulta baixista el mo\'iment registrat pels ordis i les civa

des, especialment els primers, i tampoc no ba Yingut massa de nou, per

què el trobar-se més assortida en moresc la plaça com ho ha estat, ha 

fet disminuir considerablement les demandes d'aquests gèuer~s, que en 

gran escala s' mpravcu per a sub. tituir aquell cereal. La baixa ba vm

gut , doncs, en barco. 
Per a no desentonar, i per motius ben anàlegs, les despull_es de fari 

ncria han fet pardla amb els ordis i les civades en el fet de coti t zar-se més 

barats. De totes pac;sades, la baixa soferta no ha estat de gaire impor

tància i gairebé tota concentrada en Ja farina baixa. 

Blats : Arag6 i Savana, 52 a 54; Castella i Manxa; 49,50 a 50,50 ;• Ex

tremadura, 49 a 49,50; Crgell i Vallès, 52 a 53· (Preus en pessetes els 100 

quilos, sense sac, damunt vagó origen.) 

Fal"ines : Força, ï5 a So; Extra local, 68 a 69; Corrent local, 66 a 66,50; 

Exfra Blanca Castella, 68 a 69; Blanca corrent Castella, 65,50 a 66; Bai

xa , 54 a 55· (Preus en pessetes sac de 100 quilos, damunt carro Barcelona.) 

Arròs : Bomba Calasparra, 132 a 134; Bomba roo a no; Selecte, 56 

a 57; :i\latisat, 54 a 56; Bell-lloch base O, 52 a s/ (Per 100 quilos:) 

Altres cereals : Moresc Plata, a 33 ; Ordi Urgell i comarca, 35 a 36 ; 

Civada Extremadura, 35 a 36; CiYada Manxa, 35 a 36 ; Escaiola Andalu

sia, 6o a 65. (Per roo quilos. ) 

Despulles : Número 3, 28 a 30 ; 
Terceres, 19 a 20; Quartes, 17 a rS. 
sac, damunt carro Barcelona.) 

Iúmero 4, 25 a 26; Segones, 21 a 22; 
(Preus en pessetes els 6o quilos, amb 

Menut (prims), 18 a 19 ; Segonet, 1¡ a 18; Segó, 

rals la quartera de 70 litres, sen, c sac, damunt carro 
13 a 14. (Pt·eus en 
Barcelona. ) 

Fruits secs. -Ametlla en closca, mollar, a 220 pessetes els roo qui

los ; closca forta, a 100; ametlla en gra, Esperança primera, a 510 ; llar

g ueta, a 520; Mallorca escollida, a 48o; propietari, sense trossos, a 455· 

L'estabilitat de les classes el 'ametlles en cl osca continua pel moment, 

com també la llargueta, Esperança i comuna. l~es classes Mallorca, que 

havien t ing~t un sobrepreu d'importància per l'exportació que se 'n feia 

a causa de l'escassa quantitat d'amargs que solen dur, han tingut una 

forta sotregada cap avall en mim-ar les exportacions. Així veiem la classe 
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.Mallorca colliter, que fa un mes que es busca·va a 480 pessetes i que 
am amb prou feines en prometen 455· 

Avellana negreta, escollida, a 95 pessetes ; garbellada, a 90; en gra, 
primera, a 350 pessetes els 100 quilos. 

El moviment descendent que p orta ven les cotitzacions de 1 'avellana ja 
en publicar-se la penúltil;na informació no ha estat estroncat. Notàvem que 
s~ bé les classes en closca s 'aguantaven, les sense closca havien fet una 
baixa de sis duros en els quinze elies. Ara cal afegir-hi una al t ra d'igual 
durant la darrera quinzena, cosa que fa un total de dotze durats en con-
junt, quantitat que ja pessiga. . . 

Les classes en closca no s'han sabut ag uantar tampoc i per bé que no 
en la mateixa escala, han seguit el descens dibuixat ¡:;er les classes en gra . 

. Prunes Clàudies, primer~ a 25 pessetes l'arrova; segona, a 15; Ma
naguet, .a 22 ; Màlaga, a 10. 

:rous escollides, a 170 pessetes els 100 quilos; colliter, sense trossos, 
3. 150. 

Xufles garbellades superiors, a 100 pessetes els 100 quilos; colliter, 

a 90. 
Cacauets pelats, València, a 160 pessetes els 100 quilos ; tres grans 

blancs, pri711era, a 130 ; dos grans blancs, primera, a 105. 
Panses de Màlaga (nou gotims) : cinquenes, a I7 ; quartes, a 21 ; aRo

yaux», a 25; en gra, a ,21 pessetes la cai.,-,¡:a de 10 quilos. (Les caixes de 
dos i mig i les de cinc quilos sofreixen augment per 1 'import de 1 'emba
latgE!'. 

Figues de Fraga, primera, a 10 pessetes la caixa de 10 quilos; ò'Albu
nyol, en caixes, a Io,so pessetes la' caixa; Mallorca, B, a 7,50; Mallor

ca, e, a 7· 
Pinyons pelats de Castella, a s8o pessetes els roo quilos ; del país, 

a S70. 

Farratges i aLiments peL besUar.-Alfals, 7 a 8; palla llargueta, 3 a 4; 

palla curta, 4 a 4,so. 
(Preus en pessetes els 40 quilos, damunt carro Barcelona). 

Polpa remolatxa estrangera, 38' so a 39 ; Polpa remolatxa país, 27 a 28 ; 

Turtó de coco, 27 a 28; Farina de llinosa, 33 a 34· 
(Preus en pessetes els 100 quilos, amb sac, cl~munt carro Barcdona). 

Garrofes : Xipre 48 a 49; Negra Vinaroç, so a 51 ; 1egra Castelló, 
' o •• so a 51 ; Negra Matafera, 46 a 47 ; Negra roJa, 48 a 49; E lYJSsa, 43. a 44; 

Mallorca, 40 a 41. 
(Preus en rals els 42 quilos, sense sac, damunt carro Barcelona). 

LLegtm~s .-Llenties, 6s a 100; fayes Extrem. o Ancl., 52 a 53; faves 
estrangeres, 51 a sS; fa·vons Extrem. o Ancl., so a 51 ; favons estrangers, 
4'l a 49; veces Castella, 42,so a 43; veces Sagarra, 4:r ,so a ,42 ; veces Ancla

h ;sia , 41 a 42 ; erps, 34 a 35; titus, 37 a 38. 
Mongetes : Castella, 1os a no ; 'Mallorca, 72 a 73 ; Prat, 6o a 6s ; Ur

gell i Comarca, 6o a 6s ; València, 6s a 6.7 ; estranger, segons classe, 

6o a So. 
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Cigrons : Saüc, rSo a 200; blancs ar . alf . 44/45, no a IJ2; blancs 
ar alf. 48/50, rò5 a 107; blancs ar. aif. 52/54, 88 a 90; blancs ar. aif. 58/6o, 
S.J a 82 ; blancs ar. alf. óo/65, 6o a 65; pelons, 50 a 70. 

(Preus en pessetes els roo quilos, amb sac, damunt carro Barcelona). 
~ 

Olis.-Oli d'oliva, corrent, bo, a 260,90 pessetes els 100 quilos; supe
rior, a 286,95 ; classe fina, a 304,35 ; classe fina extra, a 326,10. 

Oli de pinyola : De color verd, primera, de 121,73 a r26,o8 pessetes els 
100 quilos; verd de segona, de 'II7,39 a 121,73; groé, de primera, de 147,82 
a 151,73; groc, de segona, de r26,o8 a 130.43; fosc, de 104,35 a 108,6g. 

Oli de coco : Blanc, . a r so pessetes els roo quilos ; Cochin, a 165 ; 
l:'alma, a 205. 

Oli de llinosa cru, a I 45 pessetes els 100 qui los sense envàs ; cuit a 153 ; 
st:n e color, a 175. 

Oli de cacauet come tible, corrent, a 267; refinat, a 277 pessetes els 
100 quilos . 

Otts.-Frescos Empordà, a 65 pessetes ei éonJ.pte de 30 dotzenes; Vila
franéa o Granollers, a 72 ; Sagarra, a 55 ; Urgell i Segrià, a 54; Eïvissa, a 
62; Mahó, a 65; Mallorca, a 6.3; Fayó, a 45; ~VIazagan, extra, a 45; Ita

lians, a 63. 

Vins .-El dèficit de producció de vi de l'any passat que ascendeix a 
més de ro milions d'hectòlitres per tot Espanya si és certa la estimació de 
la collita passada, en I.575·ooo hectòUres, juntament amb ço que la cons
tant pressió sobre els governo; que han fet els vinyaters són les dugues 
causes bàsiques de la situació actual del preu del vi. 

Ja havem sentit a parlar dc cotitzacions de 3,75 pessetes el grau-carga 
com a cosa éorrent per a YÍns fins de comarques acreditades i l'impressió 
no és pas encara desencoratjadora. 

A França els mercats vinícols estan molt animats i, sobretot, els del 
Migdia negocien molt amb vins catalans i grecs, que paguen bitllo bitllo 
('!1 bona moneda francesa i a preus remuneradors per al negociant. Però no 
falta a França qui es cuidi de donar el senyal d'alarma, i poclria ésser que 
eJ! un moment donat trobéssim la porta tancada . 

Luís MARSAL 
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CONSULTORI En aquesta secció conte<tarem gra
tuitament i per torn rigorós a totes 
les consultes que facin els lectors 

B. V., Reus. Ko coneixem la premsa contínua a què vostè es refereix 

ni podem indicar-li l'adreça del fabricant o representant. 

I- C. Teyà. La cianamida té una acció èàustica i això fa que el seu 

ús contribueixi a la desinfecció del terreny. o sabríem, però, dir-li si 

efectivament combat d'una Jnanera decissiva els «Frares». És possible que 

els redueixi. Considerant que com adob nitrogenat la cianamida és eficaç 

com els altres adobs, creiem que e11 els camps envaïts per 1üalalties el sen 

ús ba de resultar necessàriament benefi.ciós degut al poder càustic esmentat . 

~o coneixem l'insecte ano'menat papes o ja·umets a què vostè es refereix. 

I-:s possible que es tracti del coleòpter Laria pisonml. Si és aquest es pot 

combatre amb sulfur de èarbon. El sulfur çle carbon no altera el poder ger

minatiu de les llavors, de manera que pot usar-se sènse temor. Com que 

nn fa mal pot, doncs, experimentar la seva acció per combatre els jaumets. 

El suc per combatre el niildi·u pot fer-se amb calç i s'anomena aleshores 

suc bordalès o amb èarbonat de sosa i s'anomena suc borgonyès. Tots dos 

donen bons resultats, però el suc amb calç té dos inconvenients : un que 

embossa els aparells i l'altre que essent la calç de composició inconstant 

resulta un xic més difíèil de preparat~ un suc de composició determinada i 

cal recórrer a l'ús de papers indicadors. En canvi el carbonat de sosa té 

composició constant ço que vol dir que afegint una quantitat determinada 

s'obté sempre un suc de la mateixa força. Els avantatges del carbonat de 

sosa són que no obstrueix els aparells i que per la preparació del suc no 

calen papers indicadors; n'hi ha prou amb pesar-lo. 

Els sucs borgonyesos es fan al u o al dos per cent de sulfat ; la quan

titat de carbonat que cal emprar és igual a Ja meitat del pes del sulfat. 

P.J suc borgonyès, però, pot produir lleugeres èremadures en els primers 

tractaments quan els ceps són encara tendres. Derrés és ·un xic més car. 

f. M., Ma1·sà.- L'insecte que ataca les seves pomeres és la Zeu ze·ra aes

Per èombatre-la p :::t adoptar els següents procediments : culi. 

'r. 

tar-la. 

Perseguir la Jan-a rlins de les se,·es g-aleries amb fil ferro fins a ma-
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2. Ofegar¡la introduint a les galeries trqcets de carbur i tapant les 

obertures. 

3: Introduir a les galeries boletes de cotó impr~gnades de sulfur de 

carbó o de benzina. 

Les galeries es tapen ·després per inipedir gue hi ' entrin altres insec

tes. Les branques molt perjudicades han rl' ésser tallades. 

Les pulveritzacions amb arseniat fetes per combatre ·altres insectes aju
den també a combatre la zeuze-ra, que és el mateix insecte del garrofer co

negut amb el nom de banyar1•iquer. Aquest banyarriquer, però, és diferent 

del de l'avellaner. 

G. M. M:a.s11ou. Sembla que es tracta de la t ènia de les gallines. Bar

regi als aliments durant ,deu dies o,ro grams de nou d'avec, mòlta per ga· 

llina . Desfnfecti el galliner amb aigua cresilacla al ro per 1 00. 

L 'agalla de l'es potes és produïda per un acaricl que v iu a sota de 1 'e. · 

cata. Fiqui les parts malaltes en aigua calenta per estobar les crostes que 

s arrenquen amb cura sense fer sang ; després pinti tota la part amb una 

barreja ben batuda d'oli i petroli . 
R. S. 
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CALENDARI 
de sembres i plant~cions de les Hortalisses i Farratges més 

generalitzats o cultivats a Catalunya 

MARÇ I A BRIL 

HORTALISSES 

Es sembren en tendes o en llocs abrigats : 
Albergínies . - Pebrot s de banya, grossos. - Pebrots de morro, grossos . 
Es sembren a l'aíre lliure : 
Agrelles. - Api ple, gros. - Bledes grogues o blanques . - Carabasses 

ca rabassoneres, carabasses de bon gust, carabasses d:e Rabaquet i altres. -
Cards plens, grossos. - Cogombres. - Col de cabdell o soldat, grossa, 
col borratxona (en terres frescals), col francesa i altres de fulla ll isa, col 
de set setmanes, nana; col èe Brusel:les. - Cré.xems . - Enciam escaro
ler d'istiu, enéiam ll arg, blanc o romà, enciam escarxofer, enciam bleder 

0 Maymó. 
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Es planten: 

Escarxoferes (des de febrer). - Maduixeres (des c'e febrer). - Tomàtecs 

d'albercoc petit, tomàtecs de pera, tomàtecs de poma, tomàtecs de pome

ta . - Espàrrecs grossos. - Espinacs (per collir tendres o abans d'espi

gar). - Fesols primerencs. -Julivert. -Melons primerencs. - Pastanaga 

de taula. - Pèsols de set setmanes pèsols tirabecs o Caputxins (millor en 

març). - Porros. - Ravauets mitjants, ravanets rodons. - Remolatxa de 

taula. - Salsifis i Escorsonera. - Cerfull. - Síndries. - Xirivies. - Mo-
niatos. Patates. 

FARRATGES 

També es sembra per a farratge verd : 
Alfals. - Col geganta. - Remolatxes grosses. 
Sorgo o Meuca dolça. - Trèbol gros o Trèfula. I les herbes dels prats. 

Guixes. - Llovins. - Llenties. - Moresc o blat de moro. 

Per majors detalls dirigir-se a «Especialiclades Agrícol as Truffaut, S. A.», 

Via Laietana, 30, s.t, lletra H. 

VERITABLE NO lVIÉS FOC 

NO MÉS SENYALS. A LA PELL 

Liniment ALONSO O]EA 

I 
Vexigatori i resolutiu, el més actiu i econòmic de tots els que es coneixen. 

No deixa ni la més petita senyal en la pell. 
. Garantitzem els seus efectes i activitats 

Remetem un flascó de mostra als senyors Veterinaris que el demanin 

Dipositaris: J. URJACH Y C., S. A.- BRUCH, 4o9- HA..RCELONA.. 
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A Algune~. de les obres d'Agricultuta ~ 

~ en francès de venda a la llibreria ~ 
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\1 Catalònia, 17, Plaça Catalunya, 17 \J 
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~ ~ AUTOR TÍTOL PAGINES PREU A 
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Levéque Ce que tou! agriculteur doi! savoir 357 5'00 Ptes. 
Guillin Anal yses Agrícoles 420 6'00 

At ~ (.l Bnssard Arbori cu !tu re Fruitière 520 7'50 y 

1t 1 Voltellier Aviculture 328 10'00 Fr. A• 
V Voitellicr Aviculture. Les races de volailles 284 5'00 Ptes. l.l 
6. Chcncvard Alimentation Ratione11e des Volailles 131 1'50 t•J 

Rodll)on Guide Pratique de la Basse-Cour Moderne 127 2'00 • V 
~ Rey La culture Remuneratrice du Blé 211 1 '75 ~ 
A Boullanger Malterie, Brasserie 352 10'00 Fr. A 
(tl Le~se Chasse, Elevage et Piegeage 4.47 7'50 Ptes. (•l 

1•1 Dillloth Zootechnie, Chévres, Porcs, Lapins 432 6'00 1•1 
V André Chimie Agricole ·(2 Vols.) 460 12'00 V 
~ Ralet Les conserves de Fruits 455 7'50 ~ 

Bu~sard Culture Potagère, et culture Maraichère 524 7·50 
6 t•J V Gnichard Microbiologie du Distillateur 392 7'50 

A Guiohard Cbimie du Distillateur 408 7'50 S 
/Sl Boullangcr Dis!illerie AgricoJe et industrieJJe (2 Vols.) 405 15'00 \J 
n Cuoiassc Memorial du dist illateur Liquoriste 297 15'00 Fr. 6. 
V Garola Engrais, La Pratique de Ja Fumure 352 10'00 Ptes. 
~ Petll Les Engrais en Horticulture 274 5'00 ~ 
A• Glll~. Nouvelle FJore Française 781 13'80 Fr. 1t 1 (.l .Tumellc Les Huiles VégétaJes 496 7'50 Ptes. V 
A Martio Laiterie 400 6'00 6 
;t¡ Ralet Jndustries Annexes de la La iteri e 368 5'00 1~ V Corvez Manuel dl' Laitier-Crémier 304 6'00 y 
. · Perrln Guide Pratique pour L' AnaJyse du lai! 344 2'00 A 
~ Dlfiloth Zootechnie, tlaces Bovines 464 7'50 (•l 

1t 1 Larbaletrier Vaches Laitières 339 3'50 1•1 
V Devaux L'Éleveur de La pins 461 4'00 Fr. V 
6 Charon La pins Lapereaux & Cie. 302 9'00 ~ 
t Conpan Machines de Culture 476 7'50 Ptes. • 
~ Coupan Machines de Récolte 508 7'50 ~ 
1
t
1 

Kayser MicrobioJogie, apliquée à Ja translormalion A• 
V des produïts Agrícoles 390 10'00 (.l 
A• Ammann Meunerie, Boulangerie 527 7'50 1t 1 
l.l Dlfflotb Zootechnie, Moutons '424 6'00 V 
1•1 Ralet Plantes à Parlums et plantes Aromatiques 432 6'00 6. 
V .Tumcllc Plantes acondiments-Piantes Medicinales 119 1'75 
At ~ l.l L emaire Les Ruc bes, Cboix et Amenagement 111 2'00 V 

1
t
1 

Lemaire Les Habitants de la ruche 125 1 '50 ~ 
y Au~cher L'Art de Decouvrir les sources et deies capter 350 5'00 l~l 
6. Wery Viticole et Vinicole 148 3'75 1•1 

Saillard Betterave et sucrerie de Betterave (2 Vols.) 588 12'50 V 
~ Pacottet Vins de Cbampagne et vins Mousseux 420 6 00 Ò 
A• Pacottet Víticullure 553 7'50 1t 1 (.l Pacottet Vinification 463 15'00 Fr. v 
1t1 Vermorel Utilisation des sous·produits de la vigne et A• 
v du vin 155 2'75 Ptes. l.l 

~ ~ 
~ . ~ 
•·><••><••><-><••><-><-><-><-><~<·•><-><•• 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Moli Triturado.r '' El Campeón Universal '! 
Patents d'invenció núms. 84.698191.267 

per a tota classe de grans, palles, despulles i altres matèries 

El molí triturador , •EI Carnpeón Universal• és l'únic -que no 
produeix pols, i que pot treballar sense -canvi en la direcció . de
sitjada. Està proveït de dues mànegues' d'aspiraci,ó i per això ni 
s'escalfa ni la molturació sofreix minves. . 

EI construeixo en quatre tarnanys per proporcionar els tipus 
que poden necessitar des del més petit industrial o ramader al 
més gran industrial. 

Protlucció en farina de moresc per a pinsos, de 150 a 1.000 
quilos per hora. 

Unic constructor i vened'or que els inst<J.I·la i cobra un cop po
sats en marxa i després d'haveY-se obtingut el resultat convingut. 

Finor i_gruix de Ja molturaGió desitjada ¡ 

MARC TORRAS.- Riereta, 15 i Aurora, 11 
Telèfon 1201 A BARCELONA 

Cryptol Sulfttros Truffaut 

• 

Tractament eficaç 1 

sumament econòmic 

ESPECIALITATS AGRÍCOLES 

G.TRUFFAUT S.A. 
Luchana, 61-65 S. M.-Barcelona 

Maquinària J.grfcola-Moderna 
Trituració i polvorització Demaneu Catàlegs a 

MAURICI HENING 
FLORS, 5 

(entre el carrer i la Ronda de Sant Pali del teatre O!ympia) 

INNOMBRABLES REFERENCIES 

Per a blanquejar, pintar, desln1'ectar, 
polvoritzar arbres, sulfatar, etc., etc. 

Polvoritzadors a tracció, motxilla, etc. 

Molí Patentat 
lloyal-Triumph 

Per a pinsos I tota mena de productes 

Matxucadores, Molins, etc. 

,. 
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1S ocietat Enològica del Penedès, S. A. 

Trepitjadores, Premses, Dombes i tota 
classe de maquinària vinícola : Motors 
i transrnissions:i\Iaogueres, racords i ai
xetes : j\Iaterial per a botelleria: Prem
sa contínua «.Se psa•, Premsa h i
dràulica <• Atlas• : Aparells d'anàlisis 
de vio:; : Productes enolò
gics: Adobs: Sulfat i sofres 

VILAFR ANCA DBLPENBDÉ S 

Sucursals a Reus, Criptana 
i Xereç de Ja Frontera I I 

Dh}!Ar-;EU 
Estudís, Pro]Etles 

Pressupostos : : 

~---,_..,_..,~I~....C~~-ti- I! _ O_tt _ n_~ 

TRACTORS AGRÍCOLES 

"CLETRAC" 
Tipus K, 15/25 RP.-Tipus W, 12/20 HP. 

Els ll)és apropiats i de major ren
diment per a tota classe de labors 
agrícoles, usos industrials i obres públiques. 

Mala cat ' "HERCULES" CONSTRUCCI Ó 
:NACI O NAL 

Aplicat al tractor cCLETRAC» és 
el més útil en treballs de grau re
baix per a plantacions de vinyars, 
arbredes, etc., així com per a l'eleva
ció i arrossegament de pesos grans. 

Demanin-se ca tà legs als represen tants 
per a Espanya 

AUTOMÒBIL SALÓ 
' - Trafalgar, 52~ BAR CELO N A 

___ ,_,_,_·- ·--·-,-- -- --·-_] 
En dirigír-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 


