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El domini de les aigües 

D uRAN'l' les sessions celebrades pel IV Congrés Nacional de Re

gadius, foren discutits diferentes vegades els · problemes de 

caràcter jurídic que planteja el domini de les aigües, especialment 

en aprovar-se ]es conclusions _propostes pels ponents respectius re

ferents als temes ccRegistre d'aprofitaments de les aigües públiques>> 

i ccFoment dels petits regadius». 
En tractar-se de la inscripc-ió dels aprofitaments era indispensa

ble distingir les aigües de domini públic de les que són de domini 

privat, tant de les superficials o vistes, com de les subterrànies. 

Si l'usuari solament ve obligat per la llei a inscriure els aprofita· 

meri~s de les aigües de domini públic, nece11sàriament devia esta

blir-se una divisi-ó entre aquestes i les que perte a particulars 

n qualitat de propíetaris. 
Formular unes conclusions encaminades al dels petits 

regadius, sense ~ractar de l'ús i aprofitament de les aigües subterrà

nies, era ~mpossible. En el nostre país i a to~s els altres de la Penín

sula, on els grans corrents d'aigües escassegen i gran part dels rega

dius són establerts a base de l'aprofitament individual o col-lectiu 

de les aigües, mitjançant mines, sínies, pous artesians i pous amb 

bombes, la utilització de les· aigües subterrànies té una importància 

exltraordinària. Per aquesta raó tan poderosa, la disc.ussió sobre el 
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caràcter del seu domini no pogué evitar-se, i menys pretenent-se 
establir noves orientacions que, d'ésser aplicades, el dia de demà 
modificarien radicalment els principis avui vigents sobre la matèria. 

Féu més viva encqra la dis¡ ussió sobre el domini de les aigües 
la circumstància especial d'haver-se dictat darrerament una nova 
disposició - 7 de gener d'enguany - ,a fi. d'aclarir i interpreta1: els 
tex/cos legals vigents referents al domini de les aigii.es, i que de fet, 
però, modifica profundament aquells textos en el sentit de fer més 
intensiu el cilomini immanent cle l'Estat damunt ·de les aigües su
perficial s . 

Demés, prenien part en els debats homes de reconeguda compe
tència i especialitzats en la maY.:èria que per enclavant havien publi
cat llurs comentaris a la mateixa disposició legal en sentit franca
ment oposat i defensant punts de vista antitètics. 

Els temes a discutir eren, doncs, a propò~it per plantejar amb 
tota amplitud el pro"9lema del doml.ni de les aigües i les circums
tàncies crea.cles prometien de clonar vivesa als debats. 

Sota quins principis fou plantejat el problema? Davant les di
ficultats a què donen lloc els preceptes legals vigents, tan)tes vega
des contradictoris i oposats els uns als altres, ning{1 no pot sostenú 
el manteniment indefinit dels mateixos. El propietari de iterres de 
regadiu, aquells qui tenen la illusió d'augmentar la producció agrí
cola de llurs finques convertint les terres de secà en regadius ; l'in- · 
clustrial que utilitza aigües per produir força motriu ; els concessio
naris de nous solts en explotació o per explotar, fins l'industrial me
tallúrgic dedicat a la construcció de maquinària hidràulica, tots de
manen la modificació de la llei d'acord amb les ~eçessitats creades 
de nou i amb els moderns avenços de la mecànica. 

La moaerna tendència a reduir les clàssiques prerrogatives de 
la propietat privada en benefici d'un interès general, i que s'orienta 
en un concepte feixista de l'Estat i en l'obtenció de la màxima uti
-litat social de tota font de ríquesa, va trobar, entre algun dels po
nents del IV Congrés de regadius, defensors acèrrims. Per a aquests, 
el concep~e de domini públic de les aigües deu haver de fer-se cada 
elia més ampii fins a donar-hi cabuda a totes les aigües superficials 
procedents de manantials o corrents i a les aigües subterrànies pro
fundes, exceptuant tan sols les pràctiques fà.cilment utilitz~bles mit
jançant pous ordinaris . ·Són els fervents parltidaris de l'estatis'me 
sòcialitzant, que pretenen organitza~ una política interior ec:onò
mico-social, sota la protecció de l'Estat i la intervenció del mate~x 
en tots els a.ctes, a fi d'augmentar la riquesa collectiva. Quan trac
ten del domini públic, com sigui "qUe l'Estat té damun~ de totes les 
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coses que hi van compreses un domini immanent, defensen el seu 

punt de vista lògicament propugnant que aquell sigui prou ampli 

per a què cap particular no pugui disposar-ne lliurement sense la 

prèvia intervenció de l'Estat concedint el dret de l'ús i de l'aprofi

tament, limitant de vegades la concessió a un temps determinat i 

fixant condicions especials que siguin garantia de la defensa dels 

interessos generals. 
La norma estatista va assenyalar, doncs, una tendència en les 

discussions referents al domini de les aigües. 
L'altra norma oposada fou la que, reconeixent la necessitat de 

1 'intervencionisme estatal, reclama per l'individu un marge de lli

bertat ; l'Es~at no deu ésser un fi en ell mateix, sinó el mitjà per a 

què l'índividu assoleixi el seu destí ; és la norma democràtica que 

considera la política en funció de l'home individual, no de l'Estat, 

i que no vol sacrificar una realitat en benefici d'una abstracció. 

És indispensable la di visió de les aigües en públiques i priva

des, i que. 1 'Estat intenringui en el règim i distribució de les pri

meres, però deixant les últimes en benefici exclusi~ del propietari, 

sense haver de recórrer a l'expedienteig a què dóna lloc tota prèvia 

concessió. 
No sostenen el manteniment de la legislació vigent, perquè Ja 

consideren arcaica i confusa, ni tampoc el respecte absolut als prin

cipis de la propietat privada quan el concepte romà de la mateixa 

pot dificultar un avenç coUectiu social i econòmic ; la seva norma 

individualista i democràtica els situa en un terreny de comprensió 

que fa possible el desenrotllaiilent de les iniciatives particulars 

sense perjndic.'i del bé comú. Cap principi no és inalterable en el 

temps ni en l'espai, però qualsevol modificació de concepte. bàsic, 

com ho és el de la propietat o domini de les a1gues, requereix el 

màxim respecte, la consideració dels interessos creats i de J.a lliber

tat de l'home individual. 
Aquestes dues normes, l'estatista i la individualista, orientaren 

la discussió durant les sessions del IV Congrés, en què fou trac.tat 

el problema del domini de les aigües. 
En articles succesius tractarem del resultat de la discussió i del 

nostre criteri panicular sobre el problema. 
EDUARD RAGASOL 

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-lzi arbres 
de fusta o de fruita. A Catalunya en tenim massa pocs encara. 
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D'AVICULTURA 

A paríèncíes que enganyen 

e REURÀ el leclor que es disposa a saporejar la crítica o comen

tari d'alguna comèdia acabada d'estrenar al Poliorama o Ro

mea, ja que l'epígraf d'aque.st article mig ho fa suposar. Faig la 

crítica o comentari d'una ... comèdia, sí, d'una comèdia que IZ.é quel-

·. com de drama i l'escenari de la qual no és pas el del Romea ni Po

lioníma, sinó més ampli i més formós : és la nostra terra. Si 

haguéssim de guiar-nos pel número de representacions que es vénen 

donant anyalment i de les pessetes invertides en les ma1eixes, cal

dria augurar-ne un gran èxit ; però per desgràcia no és pas així : 

és un seguit de fracassos i de desillusions ço que es registra anyal

ment, i per més desgràcia un epíleg de descrèdit per l'avicultura. 

Em refereixo als fracassos avícoles. 
D'apariència enganyosa és l'avicultura. Són tants els que, atrets 

per l'aurèola d'aparent facilitat que té l'avicultura, es .llencen sénse 

la deguda preparació a aquest negoci, que no és d'estranyar es regis

trin tants fracassos. Creuen molts que amb la lectura que els pro

porciona un llibre bo o dolent, que de tot hi ha, i l'experiència 

(rutinària) adquirida amb la cria de m~tja dotzena de gallines, estan 

prou capacitats per a industrialitzar aquest negoci i amb uns ,quants 

anys fer com vulgarment es diu, l'oro y el moro. Estan en la con

vicció que els mateixos coneixements són necessàris per a conduir 

una explotació de 50 que de soo gallines, i que els beneficis s'ob

tenen en proporció directa amb el número de caps que es crien. 

Doncs, no, senyor meu; l'avicultura, m'atreveixo a dir-ho, é.:; 

un dels negocis més difícils, o dit amb altres paraules, un dels que 

menys persones es troben que siguin capaces de treure-hi bous 

beneficis, quan menys aquí a Europa. Pot ésser que en fer aquesta 

afirmació alguns escèptics hi vegin certa marcada intenció a ele

var el prestigi del ·ram ; però per a desvirtuar tal suposició, hom 

ndmés ha de fixar-se en els nombrosos fracassos que es regi~tren, 

per a convèncer-se que quelcom difícil ha de tenir. En dir difícil 

no volem dir que els estudis que es requereixen siguin únicament 

assequibles a persones d'elevada intd-ligència. Són estudis per demés 
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senzills i que pd~ seguir qualsevol persona de müpna cultura. La 
dificultat en aquest cas, no és això, sinó el trobar reunides ¡:n una 
sola persona les diferentes aptituds i qualitats que són necessàries 
per , a triomfar .. 

Estem en plena efervescència avícola, en aquell període en què 
una malaltia després d'haver fet molts estralls ,sembla es vulgui 
decantar pel bon camí. Crec, Q.o~cs, opo.r:tú d'exposar les diferen!ts 
aptituds i qualitats que són necessàries per a assegurar l'èxit en 
aquests. casos i evitar nous fracassos. Aquestes són com segueix : 

A 11w1· al treball :·. To ca~ dir que és qualitat aquesta necessària a 
tota indústria, i més en aquesta en què hom no es pot guiar per 
les clàssiques vuit hores de treball. El que ,dels diumenges i altres 
dies festius en vulgui fer una observància rigorosa, és aconsellable 
que no es dediqui a l'avicultura, ja que la gallina no s'en~én de diu"' 
menges i festes. Cal cuidar-les regularment i me~òdicament, si 
d'elles en volem esperar el màxim de rendiment. 

S entit comú: N'és menester una bona dosi. ¿Són mol\i:es les 
persones dotades d'aquesta qualitat? ¿No trobeu que per aque5t 
món de Déu no en corre gaire de sentit comú, no obstant creure';;· 
tothom tenir-ne? Faltar aquesh qualitat és compr:ometre l'èxit del 
negoCl. 

Sòlida teoria i pràctipa : ¿Què diríeu d'un home que sense previs 
estudis i la seva corresponent pràctica pretengués governar un vai
xell i conduir-lo? ¿o pensaríeu que és· un temerari i un boig? 
¿No fóra segur el naufragi? 

En el mateix cas es troba el pressumpte avicultor que sense més 
estudis que lc¡. lec.tura d'uns llibres (mo]tes vegades mal païda) i 
]'experiència que li ha proporcionat la cr:ia de mitja dotzena de ga
llines, pretén arribar a1 port de l'èx it. ¿No és aquest tan boig i 
·temerari com l'altre ? 

És imprescindible per a triomfar dominar a fons la teoria i la 
pràctica ·de la cria : incubació, alimentació i altres eshudis necessa
ris al ram. Pretendre tirar endavant sense aquests sòlids fonaments 
és posar en perill l'edifici que vol aixecar-se . . 

Perseve'rància i tenacitat : Tots els negocis requereixen la seva 
perseverància i tenacitat, però per a emprendre el que tractem és 
menes1ter estar per sobre del corrent, ja que són moltes les dificul
tats a vèncer, i si hom desmaia als primers entrebancs i dificul
tats i li falta la deguda perseverància per a continuar endavant 
s'exposa a quedar-se sense menjar, com la mona de la faula. 

Llegint la biografia dels grans homes industrialment parlant, 
es veu'rà com es desta~a com far potent i per sobre de les altres 
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qualitalts , la tenacitat i perseverància. Són molts els homes que h8:n · 
hagut de lluitar durant anys amb una idea, illusió i esperança al 
mateix temps, i que, per fi, degut a les esmentades qualitats, l'han 
aconseguit. 

EsjJerit d'organització : o és possible Ja vida d'una empresa 
sense una bona organització. La desorganització és la disgregac1Ó 
i la mort en definitiva de ltot negoci. Una empresa ben organitzada 
és una màquina ben construïda en la qual tots els engranatges tre
ballen normalment ; no així una empresa on imperi la, desorganitza
ció, que es pot compar:ar amb una màquina mal ajustada el meca
nisme de la qual treballa a batzegades, fen~ molt de soroll i ren
dint poc. 

D'un 'negoci mal administrah no cal esperar· més que una vida 
eslla:pguida i raquítica i finalment la mort. 

S entit comercial : No c:al dir que el que fabrica un producte i 
no el sap vendre fracassarà indubtablement . L'avicultor és un fa
bricant de productes, i per tant no escapa a aquesta llei. 

Sé d'individus excellents teòrics· i pràdtics·, però faltats d'aques
ta aptitud, que s 'han posat a fabricar un determinat producte amb 
l'èxit més complet en quan a qualitat, però a un preu que ha so
brepassat moltes vegades el preu normal en el mercat. Aquests in
dividus sobreposen la teoria al sentit comercial , i no es donen comp
te que moltes vegades és menester posar el sentit comercial per da
munt de la millor teoria i pràctica de laboratori. 

T emperament a1~alític i observador: Si bé quasi tota la ciència 
avícola s'aprèn en llibres i escoles d'avicultura i amb l'experiència _ 
dels altres, hi b'a moltes minúcies i detalls que es deuen modificar 
en cada cas parlóc.ular. Un temperament analític i observador . su
plirà aquesta deficiència que no es pot subsanar comprant ni llegint 
cap llibre. 

Tem.perament metòdip i wida,dós : Les gallines, industrialment 
parlant, són màquines transformadores d'aliments, però amb la par
ticularitat que com a éssers vius que són, són molt més sensibles 
al medi ambient que una màquina mecànica, i per tant, també sub
ject!'!s a immutables lleis · fisiològiques i biològiques. Totes reque
reixen mètode i regularitat. Un canvi ràpid en l'alimentació, 1a 
irregularitat en la neteja i altres cures pot ésser de desastrosos 
resultats. És, doncs, imprescindible a l'avicultor de posseir aques
tes qualitats. 

CaP.iial : Topem ara amb _ un dels entrebancs que més persones 
ha fet caure : el capital. 
~ De les nombroses converses tinguG!es amb persones aficionades 
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a .l'avicultura i amb intenció de dedicar-se a aquest negoci, n'he 
pogut treure la conclusió de la 'desorientació que r:egna en allò que 
a capital fq. referència. Són moltes les que creuen que amb ·un capi
tal de 6 ó 8 mil pessetes tenen suficient quantitat per establir una 
granja i redimir-se de l'esclavitud que -suposa·-treballat: en un des
patx o · cosa anàloga. 

:Bs negoci··.aquest que per un modest començament requereix de 
.-:o a 25 mil pessetes, i si es vol fer.. quelcom d'importància són 
menester 15, 20 ó 30 mil duros o més,.. segons les ambicions. Vagin, 
doncs, aquestes indicacions pels que, creguts que amb un capital de 
6oo o 700 duros poden esperar-ne una renda de mil. L'avicultura 
no fa miracles, rendirà en proporció al capital invertit i de les ap
tituds del que la dirigeixi . Tot el demés és demanar peres a l'om. 

Vistes ja i analitzades les díferents qualita~s i requisitis nec:es
sarís per a triomfar en aquest negoci, fàcil serà de comprendr~ el 
perquè de tants fracassos, puig és necessari que tots els esmentats 
requisits formin part del veritable avicultor. Són molts els fracas
sos que he vis~ al meu voltant, i tots m'han comprovat que. un dels 
apuntats requisits ha· fet falta al fracassat. Si tots, els que pensen 
dedicar-se. a l'avicultura tinguessin en compte l'exposat i fessin el 
correspon~nt examen de consciència, cercant si reuneixen les es
mentades qualitats, i en cas afirmatiu o que es creguin estar-ne 
possessionats, èomeflcessin lentament i pausadaméht, serien molts 
menys els fracassos que anualment es r:egit:rarien, i al mateix temps 
se'n beneficiaria l'avicultu ra en disminuir la propaganda de descrè
dit que .vénen fent aquests desillusionats, incapaços de reconèixer 
llur · falta de capacitat per a portar endavant cap negoc1. 

M. DE SOJO 
Viladecans. 

AgFicuitors! ENOSÓTERO 
PER A CONSERVAR I MILLORAR ELS VINS 

so grams .per bectòlitre, barrejats a( vi al temps d'envasar-lo, 
en fer el primer trafegament, o en qualsevol temps, basten 
per a preservar-lo de tota alteració i millorar-lo notablement 

Dipòsit principal: llagatzem de drogues de J. UR lA C H I e.', Bruc, 49, BAR e EL ON A 

DE VENDA EN LES PRINCIPAL~ DROGUERIES DE CATALUN YA 

1 quilo per a 2o bectòlitres, 15 pessetes. - l / 2 quilo, 8 pessetes 
DEMANEU MOSTRRS GRATIS . PER UN BECTÒLITRE DE VI 
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L'oídium (malura vella) 

A QUESTA enfermetat criptogàmica fou descoberta en els hiver
nacles de Morgate (Inglaterra), pel jardiner Tucker, a l'any 

1845 ; va ésser estudiada més tard pel cèlebre botàni~ Berkeley, 
que revelà per primera volta que l' enfenneLaL de la vinya, com 
era anomenada fins aleshores, era produïda per un ·bolet paràsit del 
gènere Oídiwm, que batejà amb e¡ nom d'Oídium Tuckeri~ en re
cord i honor de l'esmentat jardiner. 

El mal anà escampant-se i l'any r8sr, aparegué a )es vinyes 
franceses i va ·propagar-se a Grècia, Síria, Hongria, Suïssa, Argè
lia i Assia Menor. En aquella mateixa data aparegué també aquí a 
Catalunya. 

L'oídium, conegut també vulgarment amb els noms de Malura 
vella, Cendra, C.:e11dmda, L epra del cep, etc., és produïda, com ja 
s'ha elit, per un bolet les llavors del qual (anomenades espores d'es
li L1 o conidis) són de tamany microscòpic. 

Aquestes llavors o conidis quan van a depositar-se a qualsevol 
òrgan verd del cep, hi permaneixen en estat latent fins que troben 
les condicions necessàries pel seu desenrotllament ; aquestes condi
cions són una temperatura mitja de 12 a · 25 graus i una humitat 
d'uns 70 graus. També poden desenrotllar-se a temperatures de ·20 a 
30 graus si el cel està ennuvolat ; però si hi ha uns quants dies de 
sol i l'humitat disminueix de repent, els conidis allavors ja· no po
den desenrotllar-se. Els conidis o germes del míldiu es diferencien 
dels de !'·oídium, pel que es refereix al seu desenr.otllament, perquè 
a més de la temperatura i humitat corresponent, necessiten una 
gota d'aigua, que no li és menester a l'oídium. 

Quan troben els conidis les dites condicions apropiades per a 
la seva evolució, es desenrotllen treient a - la superfície finíssims 
tronquets (micelis) que van e~pargint-se, ramificant-se i sub-dividint
se, emetent de quant en quant petitíssims xucladors que, penetrant 
clins l'epidermis o part superficial de la fulla, en forma d'arrels, 
absorveixen els líquids nutritius dels òrgàns , els quals serveixen 
d'aliment a la planta de 'oídium. 

Així com en el míldiu les arrels penetren a l'interior dels tei
xits dels òrgans verds, a l'oídium no li succeeix així, sinó que 
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les seves arrels estan a la superfície i penetren en l'interior dels tei
xits solament els xucladors. Una malaltia es dóna interna i l'altra 

externa o superficial . 
D'aquests tronquets rastrers anomenats tubs micelians, neixen, 

en punts més o menys distants, ramificacions erectes de gros calibre 

anomenats conidiofors, que són numerosíssims i van creixent, ei
xamplant-se més o menys, i a l'ensems es divideixen· per tàbies i 
formen espores a son extrem. Cada un d'aquests espores consti
tueix una llavor d'oídium, que, en dipositar-se en qualsevol òrgan 

verd del cep, i quan les condicions li ajuden, es desenrotllen i dóna 

lloc a una nova planta d'oídium. 
Com els gèrmens del mild1u, poden els de l'oídium passar, tam

bé, d'un any a l'altre, però els d'aquest tenen millors condicions 

per suportar les variacions de la intempèr1e hivernal. En efecte ; du

rant la tardor, en la amuntegada massa de filaments micelians, s'hi 
formen en punts especials, com unes pustuletes d'un color groc 

llimó, que més tard es tornen de color bru negrós i estan isolades. 
Llur coberta és formada per unes parets molt resistents i en l'in

terior, hi surten sis cèllules mares plenes d'espores, que queden 
abrigades defs freds i de les gelades, i en estat latent i sense germi
nar; passat ja l'hivern, quan puja la temperatura, rebenten les pus

tuletes i donen sortida 'a les sis cèllules mares que a la vegada des

prenen les espores. 
Aquestes espores poden ésser transportades al cep pel vent i les 

pluges que les arrosseguen i allí podran germinar i desenrotllar-se 

quan les condicions els són favorables. 
L'oídium també pot reproduir-se d'un any a l'altre, a més que 

per les pustuletes de què s'acaba de parlar, per porcions de mi

celi que es conserven entre les escates dels borrons, les quals estan 
també protegides de la intempèrie i dels freds hiverns·. 

L'oídium es desenrotlla a tots els òrgans verds de la planta; 

però a mesura que dits òrgans van perdent sa verdor, o sigui quan 
els seus teixits es van endurint, els xucladors del bolet ja no poden 

xuclar els sucs nutritius aptes per a la seva creixença, encara que 

les condicions siguin favorables. 
L'enfermetat es presenta amb els següents caràcters externs : 

eflorescències blanques agrisades, opaques i poc brillants, que re
partides pels Òrgans atacats, s'ajunten i llencen un característic j 

intens olor · a florit. 
Els diferents òrgans atacats per l'oídium són les fulles, sarments, 

flors i fruit. 
A les fulles atacades, les taques es veuen en forma de polsim en-

. ' 
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ganxaoís i a totes du es cares ; les fulles acaben de créixer i funcio
nar i poden desprendre's fàcÚment del mànec. 

Les sarments presenten el mateix aspecte exterior que les fu
lles, i quan són velfs s'assequen i si joves es marceixen. 

A les flors s'hi diposita el polsim blanquinós, seguit de la desse
cació i de l' avortament. 

El fruit també pot ésser invadit per l'oídium des de immediata
ment. després de la floració fins el verolar ; queda recobert per un 
polsim blanquinós primer i grisós desp¡;-és, que altera la pellícola; 
creix anormalment, i quan ja han virolat els grans, augmenten de 
volum en pocs dies i es rebenten, entrant; pels badats de la pellí
cola, diversitat de bolets i bactèries que acaben per alterar la polpa. 

S'ha de tenir molt de compte amb la verema de raïms oídiats, 
perquè porten -als cups una immensitat de grans podrits, els quals 
d~nen al vi, un desagradable olor i gust a florit. L'oídium pot curar
se, per:ò, com sempre, és preferible prevenir-lo. 

D'entre la diversitat de substàp.cies que existeixen per a preve
nir i guarir aqúesta enfermetat criptogàmica, la més usada, de ma-
jor resultat, és el sofre. ' 

Els primers tractaments deuen verificar-se quan els brots tenen 
de 7 a IO centímetres; el segon quan els raïms porguen, O sigui 
quan estan en plena fecundació (car el sofre afavoreix_ la fecundació), 
i el tercer en verolar els grans. 

JOAN CIVIT I ALSO 

Els pardals 

S óc un enamorat dels moixonets, un decidit protector dels 
ocells ; a casa eren a cents les aus que hi criaven ; avui sols es 

pot dir que és el pardal l'amo amb la seva parladuria incansable i 
des de !!alba fins boqueta de nit el xiu-xiu no para, 

Els pardals s'han fet amos d'ençà que no els deixo inquietar; en 
canvi els altres ocells han aixecat el vol ; abans els de cuc, les ore
netes, els pinsans, els gafarrons, els verderols eren nombrosos a 
l'horta i al bosquet; avui sols tjnc pardals i caderneres i encara 



Agricultura 367 

aquestes perquè els cards, planta es¡x>ntània de terrenys calcaris, 

és abundosa i es troba l'au bé entremig dels oliverars i garraferals. 

He procurat indagar la · causa d'aquesta deserció, descobrint-la ben 

prompte. El pardal, a l'estil del comunista, no té massa amor a la 

pàtria; tot el món li plau ; si pot aprofitar-se del treball d'un altre 

ocell no manca de fer-bo; és díscol, i busca-raons, per això els in

sectívors que són gent senzllla i de pocs romansos fugen d'aprop 

d'ells. Vaig presenciar un cop la lluita amb una parella d'orenetes 

per conquerir el niu i el pardal va sortir victoriós. 

En una paraula a casa no sento més que la xerramequeria d_els 

pardals i estic dubtós si declarar-los la guerra o deixar-los a l'ample 

com estan avui, gaudint de tota llibertat i protecció; tal volta el meu 

estat d'ànim influeix en contra seva, doncs el meu cor no està joiós 

ble; ell fa niu de dos a tres voltes· cada any, i mentre els pardalets 

i tanta cridòria em llastima. Que e] pardal és d'utilitat és innega

són petits l'alimentació és exdusivament insectívora ; la meva dis

tracció és molta contemplant les evolucions de l'au a la caça d'in 

sectes. És particularment a la vesprada, a boqueta nit que fa la 

caça més activa. Posat de sentinella a la carena de la teulada del 

celler, fa saltirons i curtes volades per atrapar els insectes crepus

culars ; quan les formigues alades surten del niu per complir la llei 

de ]a Naturalesa, també el pardal dóna bon compte d'elles, i quan · 

als arrossals es fa el treball anomenat d'entaular i de revoldre. 

allavors és quan és més actiu atrapant una infinitat de cadells, ani

malets que tant ma] fan a les hortes, ja foradant les patates, ja ta

llant les tiges de les tendres plantes com les meloneres, tomateres, 

albergínies, etc., com desfent les paràdes de l'aigua en els arres

sals. 

Els hortolans tenen al pardal una rancúnia ben vista i amb 

raó, jo mateix a casa no puc cultivar pèsols de .desgranar i tan promp

te com la planta fa mota són arrasats els branquillons a flor de ter-

• ra i tot és perdut. 

Ara, com deia, estic dubtós ; posat a una balança el pro i el 

contra, la cosa va anivellada respecte a benifets i torts ; però, per 

altra banda, des de fa uns quants anys, des de que tant s'ban re

produït, que ja no sento les refilades tan harmonioses dels rossi

nyols i les no menys preuades dels colls-rojos i cues-roges ; les ore

netes ja no em recreen amb els seus xiscles corn amb els seus vols 

ràpids, ja prop dels núvols ja arran de terra ; sols sento el xau, 
xau,· incansable i monòton del pardal. 

De consultar el cas a la Societat protectora d'animals i plantes 

em dirà de respectar-los, àdhuc amb totes les seves gaspilleries ; si 
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ho pregunto a un ciutadà, aixecarà les espatlles, mentre que un 
pagès m'aconsellarà no deixar-ne ni un de viu. El govern autorit
za a caçar-los a l'hivern i respectar-los la resta d'any, cosa paregu
da als recents pronunciaments; de cop tot l'articulat de la llei mi
litar, bentost un caramel en forma de prerrogativa règia. 

Prou cerco llegir llibres d'ornitologia, però boi tots essent es
crits per gent enamorada dels ocells sols creuen la part bona, no la 
malifeta; però caldria resoldre d'una vegada si el pardal deu ésser 
considerat com ocell útil o perjudicial a l'agricultura. 

M. FIGAROT 

L'oncle Sam avicultor 

'EL Govern dels Estats Units posa a la disposició dels avicultors 
americans una rica inforniació que radiant de Washington, .a 

capital, com a centre, . arr~ba als quatre punts cardinals del país i 
abarca totes les branques de Ja tècnica i del comerç avícoles. 

Aquesta informació és donada a l'avicultor per mediació de di
ferents organismes, oficines o ((bureaux>> que compten amb personal 
investigador especialitzat per a cada branca de l'avicultm;a. 

Abans de començar a parlar de les institucions dels Estats Units 
dediquem urÏ record als desàpareguts Serveis Tècnics de la 'Manco
munitat de Catalunya que amb la seva organització i amb l'entu
siasme dels seus funcionaris eren per al pagès català un~ tan apre
ciable ajuda, i per a Catalunya una gran riquesa. 

Hi ha moltes dependències del govern que tenen una major o 
menor conexió amb la producció i comerç de l'aviram i ous, però 
mencionarem només les que tenen un més íntim contacte amb la 
indústria en qüestió i començarem parlant de les que menys cone
gudes són des d'aquest punt de vista avícola. 

La <clnterstate Commerce Commission» o sigui la comissió de 
comerç inter-estatal, és un factor influent en el comerç d'aviram 
i ous perquè és el jutge :fiscal, que dicta les tarifes que s'han de 
pagar, ja sigui per a enviar unes poques catxes d'ous, ja sigui per 



Agricultura 369 

a un vagó d'aviram. Totes les qüestions sobre tarifes carrileres són 

:t:esoltes per aquesta comissió. 

La «Tariff Commission», o sigui la comissió de tarifes duane

res, té també una influència important en el comerç d'ous, perquè 

la tarifa duanera dels productes d'importació afecta els , preus dels 

productes produïts en el país. Aquesta comissió ha fet un estudi , de

tallat del cost de producció de l'ou en els països estrangers i d~ ~ots 

els demés factors relacionats amb la competència que els productes 

estrangers importats puguin presentar iils produïts en ' el país. Fou 

aquest estudi que precedí ' la implantació d,e la tarifa de 8 centaus 

(40 cèntims) per dotzena d'ous amb closca, importada i que féu 

aguantar l'impost duaner sobre la clara d'ou seca des de 3 cen

taus (rs cèntims) a la present tarifa de r8 centaus (90 cèntims) 

per lliura. 
El aTreasury Department», o sigui el departament del tresor, 

entra en joc en aquest moment i cobra els drets de duana impo

sats sobre ~ots els productes avícoles estrangers importats als 

Estats Units. Les estadístiques duaneres són fetes c.urosament i 

poden ésser consultades fins les de molts anys enrera. 

L'«United States Public Health Bureau», o sigui l'oficina que 

veflla per la salut pública dels Estats Units, la qual és també 

una part del departament del tresor, fomenta l'indústria de l'ou 

i de l'aviram, amb l'edició de butlletins i amb prèdiques radio

telefòniques sobre la valor: de l'aviram i dels ous com a aliment. 

El «Bureau of Chemistry of the Department of Agriculture», 

o sigui la secció de química del Departament d' Agricul~ura, té al 

seu càrrec la tasca de vigilar el compliment de la llei de la pure

sa d'aliment implantada al Estats Units en 1906. Els· inspectors 

d'aquesta secció són els que decreten la decomissió dels ous i avi

ram en males condicions per al consum. Degut al viatge que han 

de fer això ocorre majorment amb els pro
1
ductes importats. 

El uForeing and Domestic Commerce BureaU» : l'oficina de 

comerç' Esterior i Interior porta acuradament l'estadística de tots 

els productes avícoles comprats i venuts pels Estats Units. Aques

tes xifres serveixen per a determinar la quantitat de productes 

utilitzables en el país i per a conèixer l'importància del comerç ex

terior. Aquesta oficina està en estret contacte amb el negoci aví-
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cola dels altres països per mitjà dels representants americans es

tablerts en ells. Cada quinzena edi~a una publicació contenint en

tre altres coses les noves estrangeres més importants sobre llete

ria i aviram i ous. Aquesta informació que és d'interès per a molts 

avicultors i comerciants pot ésser obtinguda sols demanant-la . 

. L' «Home Economies Bureau», o secció d'economia domèstica 

que molt apropiadament és dirigit per una dona, no s'ocupa, com 
és natural, solament de l'aviram i ous, però aquests productes 

constitueixen una part del seu treball. 

Els experts en nutrició d'aquesta secció investiguen nous mit

jans d'utili~zar els productes avícoles per a son millor aprofitament 
i després envien butlletins i donen conferències per ràdio dedicades 

a les mestresses de pagès, explicant per aquests mitjans llurs no

ves idees. 
El <CPost Office Departmenb, que són els correus, són d'una 

importància vital per a quasi tots els negocis moderns. No obstant, 

un bon servei de corr:eus és particularment important per a l 'ope

rador d'un casa d'incubació dels Estats Units. Els correus han fet 
arranjaments especials i donen instruccions particulars sobre el lliu

¡ament de pollets ¡nr paquet postal. Enot:mes quantitats de pollets 

són enviades per correu cada any, i per l'incubador el servei postal 

és quasi indispensable per a vendre son delicat producte. Grans quan

titats d'ous són també venudes i enviades per paquet postal. 

Una a•ltra branca del Departam~n.t de Comerç, el <<Bur~au of 
Census>> (secció de censos), té entre les seves obligacions el tenir 

a la gent informada de la població avícola del~ Estats Units, do

nan.t per Estats el nombre i vàlua de les diferents classes d'aviram. 

EI nombre d'ous produïts i la seva vàlua és també fornit per aques
ta oficina com a una part dels censos agrícoles. 

«The Packser and Stocksyard Control Administration>> té algn

na lleugera conexi~ amb la indústria avícola, degut al fet de què 
la definició legal de «paksen> inclueix « ... qualsevol pers~ma en

rolada en el negoci del comerç de carn, productes alimenticis a 

base de carn, productes del bestiar, productes de lleteria, aviram 

i productes de l'aviram.>> No obstant, fins ara no s'ha presentat 
el cas de què aquesta oficina hagi tingut d'exercir: la seva autori
tat sobre ·els venedors de productes de l'aviram. 

També el ((Patent Officen (registre de patents) té els seus punts 
de contacte amb l'indústria avícola. Qualsevol' marca de fàbrica 

per ous, etc., que sigui registrada ha de passar forçosament per 

aquesta oficina. Hi ha també un gr~n nombre d'aliments patentats 
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d'abeuradors i de nius-trapa que han de passar normalment per 

aquesta oficina. 
Una de les més recents conexions governamentals amb la indús

tria avícola és la secció de Ràdio de la Divisió de Publicitat del 

Departament d'Agricultura. Aquesta secció ba muntat suara una 

una escola agrícola per ràdio, donant cursets sobre tots els temes 

agrícoles essent un dels cursets dedicat a l'avicultura. La informa

ció avícola ja fa algun temps que és radiada, parò la idea de ]a 

escola per ràdio ba estat inaugurada durant el present any. 

El treball realitzat per altres institucions oficials per al foment 

de la indústi:ia avícola ja és més conegut. Entre aquestes·, aThe 

United States Bureau of Animal Indus~ry» (Oficina de la indús

tria animal dels Estats Units), on hi ha una divisió especial dedi

cada exclusivament a aviram i on els tècnics estudien la producció 

per a benefici de tots els interessats eu aquest negoci. La informa

ció que emet aquest divisió, de bon grat i a tan bon preu, és molt 

sovinCel resultat de les proves i experiments realitzats a la granja 

oficial del govern a Belsville, Maryland, a pocs quilòmetres. de 

Washington. Aquesta granja compta amb gran nombre de bestiar 

i de qualitat, incluïnt le~ races, Leghorn, Rhode Island Red i Ply

moutb Rocks, i en ella contínuament s'hi fan estudis experimen

tals sobre l'alimentació, cria, enfermetats, incubació, galliners : 

gàbies, producció d'ous, etc . . Recentment s'ba dedicat un treball 

.intensiu a l'estudi de la tuberculosi aviar, una enfermetat que ha 

causat greus danys als r~mats d'aviram dels Estats compresqs en 

la zona del moresc. També va a cài:rec d'aquesta secció l'inspecció 

dè l'aviram qU:e s'importa d~ l'estranger per a evitar la introduc

ció de noves enfermetats de l'aviram. · 

((The Bureau of Agricultura! Economies» (Oficina d'Economia 

Agrícola) és parteix en dues divisions i una d'elles s'ocupa dels 

productes de lleteria i de l'aviram i ous. Aquesta divisió és el se

gon organisme en ordre d'importància per a la indústria avícola :. 

s,.ocupa principalme~t de la· eficiència en el comerç dels· productes 

avícoles. L'interès és compartit amb els productes de lleteria, però 

la divisió compta amb els seus tècn.ics de comerç especialistes en 

productes avícoles que dediquen pràcticament tot el seu temps als 

problemes d'aquest caire. 

És en aquesta divisió que s'ban desenrotllat moltes idees i plans 

per a un més complet aprofitament comercial de l'aviram i ous. 

Els tècnics, estudien les pràctiques comercials existents amb l'idea 

èe determinar quines són més recomanables als venedors i produc

tors de les diferents localitats. S'han fet estudis sobre el recollir, 
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manejar, embalar, enviar, emmagatzemar i vendre ous. La maJor 

part del treball és fet directament amb la collaboració dels grans 

comerciants i productors que són els que manegen les grans quan

titats d'aquests productes. ·Es aquesta divisió del Departament 

d'Agricultura que classifica els ous produïts en classes comercials 

i a l'hora present es treballa en un sistema de c:lassificaóó comer

cial de l'aviram en viu. Es tenen les estadístiques arxivades i són 

usades per a escriure els «reports» i anàlisis de la situació del 

mercat. Aquest servei de notícies del mercat que és obtenible per 

a tothom és un dels serveis de més utilitat. 
En el comerç dels productes avícoles vàries altres branques del 

govern dels Estats Units hi són oficiahnent interessades. L'em

magatzematge frigorífic, és un dels altres importants factors pel 

venedor de productes avícoles i aquesta fase de la indústria no po

dia ésser ignorada per l'oncle SaJU. Els ingressos setmanals i els 

«Stocks» en cambra frigorífica són publicats per l'Oficina d'Econo

mia Agrícola, per a tenir al comerç ben informat. Experiments en 

el t.r:àfec i lliurament d'aviram' sacrificat i ous, en refrigeració són 

fets per aquest Bm;eau per a aprofitament dels venedors d'aviram i 
d'ous 

El recentment creat «Bureau of Cooperation» (Secció de Coope

ració) està· en contacte amb numerosos sindicats de venda escarn-. . 
pats per tots els Estats Units. Amb l'augment de pressupost que 

se li han destinat, aquesta oficina podrà donar una major assistèn

cia als grups de productors interessats en vendre llurs productes 

cooperativament. 
aThe Bureau of Dairging¡¡ (Secció de lleteria) té molt p9ca co

nexió amb la indústria avícola, però des de fa pocs· mesos ha esde

vingut, en certa manera un rival. Dels subproductes d'alguns pro

ductes manufacturats lleters els tècnics d'aquesta secció han extret 

una substància qu~ sembla que pot substituir la clara d'ou en els 

productes de :fl.eca. S'han fet proves amb aquest substitut de l'ou 

que han donat resultats molt satisfactoris. 
Impressiona cousíder¡ar la magnitud de l'obra educativa que 

realitza el govern dels Estats Unidos, però si l'informació que 

acabem de veure que pot obtenir el ciutadà ame¡;:íc:à dels organis

mes oficials s'hagués de solicitar eu les oficines de l'administració 

de l'Estat d'altres països, seria ep.cara més impressionant con<;i

derar els passos i el paper perduts en llargues esperes i sollicituds 

sellades i allavors obtindrà el ciutadà lès ..!s.tadístiques incomple

tes de l'any de la Maria-castanya o la ciència a l'ordre del segJ.e 

passat. 
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Els Estats Units són per exce1lència el país aal dia». Sense pre

judic.is i mentre treballant s'enriqueixen, tenen la vista posada a 

les c<;>ses de l'estranger, drenen les idees noves en el món sencer, 

escolleixen l~s· millors, les estudien, les perfeccionen i les adapten 

a les seves necessitats. 
((Entreu sense trucar», tal és el mot d'ordre 'en les oficines d·

Washington. o s ha de fer sinó entraF i dirigir-se a qui bé li 

plagui o si s'habita lluny es pot escriure ; totes les cartes tenen 

' _dret a una respos~a i la reben. - \ 
MAGÍ ALFONSO 

Les abelles I . ' 

S EGONS sigui més o menys forta la població, segons l'hivern 

més o menys rígid i principalment segons el clima del lloc, 

varia l'època en què les abelles comencen la cria de la covada, in

terrompuda en la tardor anterior. En general la reina comença d 

treball amb la 1 posta d'ous cap al gener . Al començament en posa 

pocs cap al centre d'una bresca i a tots dos costats i després poc •. 

a poc extén la taca, sempre, però, en proporció de la poblaèió. Des 

d'aquest moment el consum va a ugmentant progressivament. L'ai-

gua necessària per la preparació del suc nutritiu la troben les abe-

lles dins de l'arnera mateixa, a_ les parets damunt les quals s'ha 

condensat el vapor. Les bresques contenen encara pollen de l'any 

anterior. 
El primer dia favorable que es presenta, que soi ésser al final 

de gener o tot el més tard en la primera quinzena de febrer, té lloc 

el vol de p11rifi.cació que consisteix en una sortida general que les 

abelles fan per alliberar-se dels excrements que durant la llarga 

reclusió han anat acumulant en l'abdomen, car cap abella, fora de 

reina, pot fer ai:cò dins de ·l'arnera. · 

És convenient. que l'avicultor presenciï aquest vol perquè així, 

sense molestar els insectes, pot observar l'estat de les colònies i 

fins forçar a sortir, tirant fum dins les arneres, les colònies en

dormiscades. 
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L'arnera que no dóna senyals de vida es visita i si la família fos 

morta es treu per evitar que les altres abelles l'envaeixin. Al ma
teix temps es procedeix a l'arranjament; es tanquen les portelles 

de sortida que s'obriren per facilitar el vol, es treu tota protecció 
contra les inclemències del temps caT 'des d'aquell moment le > 

abelles continuaran a volar regularment. 
Despré¡;; de la volada de purificació comença el - treball general 

en l'arnera i les obreres es dediquen a netejar les bresques, les pa

rets i el fons de l'arnera i a tr:eure les abelles mortes. Conv~ que 
l'apicultor les ajudi sobretot si la família és feble fent tot amb su

fic.ient rapidesa per impedir un excéssiu refredament de l'interior 

de l'arnera. 
Encara que les abelles hagin reprès el vol, l'apicultor no ba de 

abandonar-les com si fos passat tot perill car sempre hi hauran fa

mílies que necessitaran cures, ajudes. 
Ultra la manca de reina, la colònia pot necessitar aigua i aire i 

aquestes causes són suficients per determinar en la arnera un estat 

morbós molt pe¡;:illós. 
Les abelles tenen necessitat de molta aigua cap a finals d'hi

vern no solan:¡.ent per la preparació dels sucs alimen~osos per les 
larves, sinó també per liquidar la rnel esdevinguda massa dolça i 

densa. No sempre, després del vol de purificació, el temps afavo
reix a repetició de les sortides i si per mala construcció de l'arnera 

pot sortir el vapor d'aigua i no hi ha en l'interior condensació, les 
abelles no en troben i aleshor.es inquietíssimes assetgen la portella 
d'entrada i algunes, les més valentes, surten mentre les abelles de 

les anteres beri construïdes on hi ha l'humitat suficient s'estan 

tancades per defensar-se del mal temps. 
En aquest cas l'apicultor ha de prop0rcionar l'aigua necessà

ria, posant una bresca que contingui aigua lleugerament escalfada, 
o sub~inistrant-la mitjançant un· alime~.tador. 

De la matei..'{a manera manifesten les abelles la falta d'.aire res
pirable. Aquest inconvenient es corregeix treient els obstacles que 

obturen la portella i obrint-la un xic més i injectant, en dies no 
freds, un xic d'aire. Quan la temperatura de l'ambient ha millorat 
de manera que no hi hagi perill per la covada, d'obrir. les arneres, 

aquestes es .revisten en un dia tranquil i assolellat. Cal, però, no. 
molestar les abelles sols per curiositat perquè després de tan llarg;:~ 

reclusió són fàcilment irritables i passa que en llur furor, fins ata
quen la mare, sobretot si aquesta ha començat la posta dels ous. 

Després d'haver constatat la presència de la reina i la existèn

cia de la suficient quantitat de provisions, es tanca de nou l'arne-
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ra treient totes les bresques brutes o florides i substitu¡nt-les, si 
' cal, amb bresques de reserva. Les bresques buides que la família no 

pugui cobrir es treuen també per tenir més calent el niu, en reduir
lo o per impedir que les· bresques no cobertes, siguin atacades per 
insectes paràsits~ 

Si es troben poblacions massa ·dèbils s'uneixen car és més pro
ductiva una ·família forta qué dues 9.~ dèbils . De les dues o tres 
reines es guarda sols la millo;, posant-la en una gabieta especi<tl 
per reines. L'altra o les altres reines es treuen P.e les respectives 
arnerese 1 dia abans. de la reunió . És convenient que les famílies ,1 

reunir siguin pròximes. Si no bo són es van aproximant poc a poc. 
La reunió es porta a cap al vespre, polvoritzant al damunt de les 
abdles aigua ensucrada amb algunes gotes de essències oloroses. 

Per rio per:dre abelles, que tornarien a volar. al dia segiient .al 
lloc d'on foren tr.etes, si_ les arneres no foren aproximades·, es pot 
posar l'arnera per cinc o sis dies en un lloc fosc. Al cap de qua
ranta vuit bores es posa en llibertat la re111a. 

F . PONS I BUSQUETS 

..< 

NOTES I COMENTARIS 

L'aprofitament de l'ametlla dels fruits de pinyol 

En l'a indústria de conserves de fruits s'·obtenen considerables 
quantitats de pinyols d'albercoc:, . de prunes i de prèssecs que són 
utilitzats com a subproductes per l'extracció d'oli preferentment. 

L'ametlla és separada del pinyol per ésser tractada a part. Els 
pinyols de pruna i albercoc són fàcilment trencats entre dos cilin
dres metàllics ajustats de manera que l'ametlla no sigui tocada. Els 
pinyols trencats ï les ametlles es tiren després en un recipient amb 
aigua i sal d'una densitat tal que els pinyols es recullen al fons . 
mentre les ametlles neden a a· superfície. 

Les ametlles es recullen, es r ... nten per treure la sal i després 
es seguen, es netegen i se .trien. 

Els pinyols d'albercoc donen del 23 al 24 per roo d'ametlles ; 
els de pruna del ro al 15 per roo i els de prèssec, al voltant del 7 
per roo solament, car sempre contenen un gran número d'amet
lles incompletament desenrotllades o avortades. L'oli s'obté en ge-
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neral per pressw ; les ametlles d'albercoc donen prop del 25 per 
100 d'oli, les de pruna prop del 30 i prop del 25 les de prèssec. · 
L'oli és de color fosc i molt àcid; un cop refinat s'usa en perfu
meria per la fabricació de cremes i en farmàcia. Als Estats Units 
s'empra també per là conservació de les sardines. 

En lloc djextreure l'oli es pot fabricar amb les ametlles una 
pasta especial usada pels confiters. Es pelen les ametlles, es molen 
i es c:alenten per eliminar l'a_igua que podria alterar la posta, i ·aques
ta es conserva en recipients tancats. 

Per la lluita contra el mil diu 

Per lluitar eficaçment contra el míldiu, cal, com hem esc.Tit 
moltes vegades, mullar, regar, tot el full::J,tge del cep i sobretot 
els raïms. Els sucs lleugerament alcalins són preferibles. Els anti
criptogàmics en pols són, però, millors per combatre el mildiu dels 
raïms. 

Segons l'eminent viticultor i agrònom Ravaz, cal sotmetre el 
cep a un veritable diluvi de sulfat. 

Les gallines que es mengen les plomes 

Al moment de la muda és necessari de modificar l'alimentació . 
de l'aviram donant-li una racció que asseguri la formació de les no
noves plomes, és a dir, rica en matèries grasses i en principis ni
trogenats. Cal, doncs, suprimir les substàncies farinàcies o fecu
lentes que es donen en temps normal. 

És també aconsellable de posar un xic de sulfat de ferro en 
l'aigua de beure; es prepara una solució de 50 grams per litre 
d'aigua i d'aques.~a solució s'afegeix una cullerada per ,cada mig 
litre a l'aigua que les gallines beuran. Aquesta no es pot posar en 
recipients metàllic:s perquè serieu atacats. 

També va bé de donar, cada· dos dies, una cullerada de cafè de 
sofre, barrejat en la pasta destinada a l'aviram. 

Alguns autors creuen que el vici de menjar-se les plomes és 
incurable; nosaltres no ho pensem així. Si la cura indicada no dóna 
resultat es divideixen les gallines en petits grups i es separen els 
galls. Els resultats no es faran esperar gaire. 

El patrimonïzootècnic francès 

Tots els països en guerra havien vist disminuir en proporcions 
considerables llur patrimoni zootècnic. Vinguda la pau una de les 
primeres precaucions dels governs fou reconstituir la riquesa ra
mader-a. La cosa, però, és lenta i difkil perquè en la resolució del 
problema intervenen molts factors de naturalesa complexa. 

Molt s'ha aconseguit de totes maneres i encara que no s'hagi 
arribat a les xifres d'avantguerra, l'avenç assolit és força notable. 
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A França l'esforç ha estat grandiós. En la actualitat el bestiar 

francès assoleix · les xifres següents, en comparaci.ó a les de 

l'any 1913 : 

Cavalls .............. . ..... . 
Muls ....... · ..... ... ...... .. . 
Ases ............................ · .. 
Bovids ................ ~ ... . · ..... . 
Ovelles ..... . .................... : 
Porcs ... .. . . ....... . 
Cabres ........ . 

1926 

2.893·960 
184.8ro 
263.630 

14-482-440 
I0.775.26o 
5·776.900 

1.388-4996 

1913 

3·220.080 
188.280 
356·310 

14·787.710 
r6.131.390 
7·035·850 
1.434·970 

Un any més, probablement, França haurà reconstituït la seva 

riquesa ramadera.· 

Congrés Nacional de la pruna 

Hem parlat moltes vegades de l'acció admirable que pel foment 

de l'agricultura desenrotllen les companyies · ferroviaries franceses. 

Heu's aquí un altre exemple. A :finals d'agost. tindrà lloc a 

Agen--centre famós de producció de prunes seques'--un congrés 

organitzat per la Companyia d'Orleans en el qual s'estudiaran les 

qüestions pràctiques de la producció de la pruna i de la preparació 

de prunes seques, i les relatives a l'estat actual dels mercats de 

consum, a la competència que la, producció francesa sofreix en 

aquests moments. El Congrés serà completat per una exposició 

d'a parells de seca t. 
La Companyia, ultra organitzar el Congrés, dóna facilitats pel 

~ransport de la maquinària i concedeix sensibles rebaixes· als con

gressistes. 
El mateix fan les nostres companyies .. 

Un bonic exemple 

Copiem d'una revista francesa Ull fet que mereix d'ésser co

negut. 
Un alemany posseïa al Nord de Fr.ança una important propie

tat que havia d'ésser venuda sencera. Molts agricultors del lloc te

nien parcelles d'aquesta :finca i les conreaven. Un cop venuda la 

propietat, què hauria passat amb ells? 
Aleshores el Sindica~ agrícola del poble, d'acord amb la Fed e 

ració regional, adquirí la propietat per 813.000 francs amb el pro

pòsit de parcellar-la entre els cultivadors que vulguin esdevenir 

propietaris. · 
É;s aquest un exemple del què poden fer els sindicats. 



·. 
378 Agrícu;tura 

L'ametller al Marroc 

L'ametller és un arbre força extès al Marroc, on dóna lloc a Ull 

respectable comerÇ d'exportació. E11 · 1925, ,en efecte, foren expor
tats 35 milions de francs d'ametllons solament . 

El govern francès realitza en la actualitat una activa propagan
da per difondre el conreu de l'ametller en aquell país. 

En els comptes de conreu cle publicar per convèncer els agri
cultors de la utilitat d'extenclre el conreu de l'ametller, calcula 
per hectàrea un benefici net de 4.ooo a 5.oòo francs i assegura que 
amb un cultiu racional, europeu, els beneficis poden ésser encara 
maJOri). 

Els adobs nitrogenats sintètics 

Al nostre país els grans· íudustrials no s'han . adonat encara de 
la importància que pot tenix Ja fabricació d'adobs nitrogenats sin
tètics . .f:s per això, pótser, que no s'han creat fàbriques . que pro
dueixin aquestes substàncies que serveixen no solame11-t per la pau 
sinó per la guerra. · ' 

A tots els pa]sos europeus 1a fabricació del nitrogen sintètic ha 
pres una considerable volada. Va al davant Alemanya que, forçad a 
pel bloqueig a:çtglès durant la guerra, hagué de crear enormes fà
briques que la proveïssin del nitrogen indispensable per la prepa
ració d'explosius. 

França compta en breu de poder prescindir en absolut de la 
importació d'adobs nitrogenats. Les fàbriques existents i les que 
estan montant-se produiran de 75 a So mil tones de cianamida, 25 
mi] tones d'adobs a base d'urea, 35 mil de nitrat ·de calç, i 25 mil 
de sulfat amònic. · ·· 

Aquesta produccíó representarà pel país, ultra un estalvi enor-
me, la possibilitat de sostenir una guerra. . 

Nosaltres, per bé que pacifistes, no ignorem que encarq la guer
ra no ha estat eliminada del món. 

El nou punts de l'avicultor 

Publiquem en aquest númeto un article del nostre collaborador 
Sr. Sojo, tractant dels fracassos freqüents en avicultura. S'ha des
per~at a la nostra tena una mena de cega· passió avícola. Tothom 
és o es sent avicultor. La conseqüència és, sovint, un dolorós des-
engany. . 

Coincidint amb el nostre collaborador, heu's aquí com un vell 
avicultor francès resumeix les condicions que calen a una explo
tació avícola : 

r. Posseir un mínimum de · coneixements tècnics, teòrics i 
pràctics . 

2. Que produïnt els aliments a la finca, les despeses d'alimen
tació es redueixen a la meitat. 
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3· Que una · gallina, per éssèr econòmicament, ha de produir 
d~ rzo, a rso ous per any. 

4. Que és necessari, per posseir bones ponedo¡res, procE!dir 
cada any a una rigurosa selecció conservant per la reproducció sols 
els individus que arriben al mínimum de posta ir¡.dicat. 

S· Que no s'han d'incubar sinó els ous de les bones ponedores. 
clores. 

6. 
efecte, 
rectes. 

Que el- gall ha d'ésser escoUit amb la major cura. Es, en 
el gall, el que dóna a un galliner, les qualitats o els de-

7. Que una gallina que hagi donat rso ous no en donarà tants 
a l'any següent i sols pondrà una cin"quantena d'ous al tercer any; 
això vol dir que és un error de guardar les· gallines més de dos 
anys . 

8 . Que trenta bones ponedores, produeixen més . i costen 
menys de mantenir que cent gallines mediocres. 

g. Que el noranta per cent de l'èxit de la cria depen cle la in
cubació que cal que sigut feta amb la major cura. 
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NO·TI CIAR I 

· Protesta dels magatzemistes i exportadqn de 1!ins. La Federació de 

criadors, exportadors i magatzemistes de vins ba elevat al president del 

Consell una instància protestant contra les conclusions que !!S votaren 

en una assemblea . promoguda pels fabricants d'alcohols de pinyola i col

locada sota la protecció dels viticultors i vinicultors, que pretenen que 

els alcohols procedents de pinyola s'equiparin als de vi, quan precisa

ment el que exigeix la defensa dels nostres productes en els mercats es

trangers, és que s'intensifiqui la diferència entre els uns i els altres, Ja 

establerta en el decret-llei de vins, per evitar que es doni el cas de l' ru

guai, on els anàlisis han acusat la presència de l'alcohol metíl:lic con

venientment preparat amb alcohol de pinyola. 

-
La p1·oducci6 1·emola.txera. Segons les darreres estadístiques de la 

]tmta Consultiva sucrera, la producció de remolatxa a Espanya en 1926 

ba estat de 18.223.529 quintans, valorats en 147.974.926 pessetes . 
Si es té en compte que la superfície destinada al conreu esmentat 

fou solament de 12.229 hectàrees, els resultats són força falaguers i el 

promedi aconseguit és relativament notable. 
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La producció per regions agrícoles pot descomposar-se així : 

Catalunya, 554.030 quintans, valorats en 4.432.240 pessetes. 
Aragó i Rioja, 8.736-450 quintans; valor, 7!.304.225 pessetes. 
La Manxa, 297.88o quintans; valor, 2.383.104 pessetes. 
Cantàbria, 27g.oò quintans ; valo.r, 1.953.000 pessetes. 
Càntabro-Pirenenca, 2.642.856 quilntans; valor, 22 .464.281 pessetes . 
Lleó, 440.000 qttintans; valor, 3.o8o.ooo pessetes. 
i\ndalusia oriental, 3.258.I06 quintans; valor, 25 .21:!7.525 pessetes,. 
Castella la Vella, 8o5.379 quintans; va1or, 7.61o.8o8 pessetes. 
Centre, r.ng.88o · quintans; valor, 8.6g5.862 pessetes. 

Cap a un Estatut d'alcohols. Al Círcol de la Unió Mercantil, de Ma
drid, es reuní gran nombre d'elements pertanyents al ram de fabricants 
d'alcohols, . magatzemistes i fabricants el e derivats per a donar caràcter 
públic a unes bases que tituleR «Per a Ja formació de l'Estatut d'alcohols,, 
i no té altra flllalitat que donar vida a un projecte de monopoli ja pre 
sentat temps enrera. 

De C1·èdit Agrícola. Conforme a .lE!s darreres disposicions governa
mentals, ba estat convertida en permanent la concessió cle préstecs, amb 
garantia prendària cle blats·, llanes, oli, arròs o vi. 

I 

La colonitzaci6 ag1·ícola. Segons informa la Direcció del Marroc i 
Colònies, ha començat a realitzar-se el projecte de colonització agrícola 
del Marroc, iniciat a la zona de Larrax. 

El director de Colonizació ha presentat un projecte per a la divisió 
c11 lots, i explotació dels terrenys disponibles en què s'ha dc portar a cap. 

S'ha fundat una Societat que es titula «L'Agrícola del Lukk usn, la 
qual ha començat a colonitzar una superfície cle 2.ooo hectàrees de ter
reny. 

Una comissió de pagesos de Larraix s'ha entrevistat amb el Govern, 
per a tractar d'aquest assumpte, i J;¡a obtingut la promesa d'ajut. 

El tipus de la colonització mitja per petites cabudes, és el que sem
bla millor, i serà adoptat per a la i=ediata explotació de terrenys 
incultes . 

És molt gran el nombre de pagesos que han sol.J.icitar instal.J.ar-se a la 
regió de Larraix. 

La taronja a Sicília. A Sicília, on es cull la taronja de mitjans de 
novembre a 'mig abril , la producció d'enguany setñ.bla que ha estat infe
rior èil tma quinta part a la de l'any passat. Diuen, però, que, en canvi, 
el fruit és més gros i que els preus a què es cotitza a les zones de· 
Catània i Palerm són més avantatjosos . La quantitat recollida es fa arri
bar a més d'un milió de quintans . 

Els Sindicats Agrícol·es i la Contribució industrial. La aGaceta de 
Madrid» el el elia r8 publica una 'R. O. el el ministeri d'Hisenda (núm. 321), 
en la qual es disposa : «Que es considerin inclosos en el número 28 de 
la taula d'exempcions unida af Reglament de la contribució industrial 

I 1 
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els Sindicats Agrícoles constituïts d'acord amb la lll';!i de 28 de gener 
de rgo6, per a la fabricado dels brous 'procedents dels fruits collits 
pels ·seus associats, qtte no poêiran aportar a la colledivitat el que no 
sia producte de llurs terres, ni menys !'!1 que adquireixin d'altres pro 
pietaris o posseïdors.» 

L'Institut Agrícola Català de Sant Isidre . aprofit a aquesta oportllllitat 
per a cridar l'atenció dels Sindicats Agrícoles i dels colliters que en 
nombre molt cr¡!scut se li ban adreçat darrerament, consultant-li respecte 
de l'estat legal. en q1¿è es troben amb referència a la Contribució"" indus
trial els elabqradors de 'vins amb fruits de llur · pròpies. collites. 

- En el número 28 de la taula cl'exempcion.s de la Contribució industrial 
de 22 de maig de 1926, es declareu exempts cl.e tributac:ó pel elit cou
cep~e els ,colliters de vins, per a Ja fabl"icació i pl'!r a Ja venda, , a l'engròs 
i a la menuda, en els llocs de producció çlels vins, sempre que procedeixin 
cle terres cle llur propil';!tat, i àdhuc per la venda verificada e,n les places 
o mercats dels pobles immediats on portin lluers coll ites ; autoritzaüt
los així mateix per a portar al domicili dels compradors els vius que 
aquests hagin adquirit en els dipòsits de producció o eu llurs places o 
mercats immediats. Aquest transport dels vins · ja venuts no és motiu 
perquè els collite1·s deixin de tenir dret a l 'exempció ell';! la Contribució 
industrial. 

Conv'é fer observar qul'! no tindran dret, en canvi, a 1 'exempció nú
mero 28, els colliters que vepguin llurs vins a establiments o magat
zems perman¡!nts fora del lloc de producció, els que elaborin vins amb 
primera matèria adquirida i, per ta11t, aliena a la que és producte de 
llurs terres, els que veuen vins en ambulància: pels can-er:; i p laces de 
les poblacions encara que siguin vins de collita pròpia, i els que portm 
al domicili dels compradors vins ja venuts en el centre d'elaboració, si 
han estat elaborats amb primera matèria adquirida. 

Aquesta R. O. d'I! de juny, apareguda a la uGaceta» clel elia 18, fa 
extensiva als Sindicats Agrícoles l'ex,empció núiftero 28 de la qual fins 
a l present solament gaud¡en e'ls colliters indivicl)ualment, i en fer-la 
extensiva a les collectivitats · de- colliters sindicats, ho fa !'!11 les mateixes 
condicions d'amplitud i de limitació a la vegada, anteriorment exposades. 

Exposició Ag1·ícola Intemaciona.l. Una Exposició- d'Agricultura'amb ca
ràcter internacional; organitzada per la Feder·ació de les Unions Profes
~ional s agrícoles de Namur, amb el patronat de 

1 
la Cambra Sindical 

B~lga -d'Agricultura, es celebrarà a Namur els dies del 27 d'agost al 6 . 
de s~tembre propers. 

El Comitè organitzador invita a tots els agricultors catalans que tin· 
guiu a bé prendre-hi part, i ofereix les seves ofic:nes establertes a Na
mm' (Belgigue), r4, Rue des Ecoles, St. Servais, per a totes les consultes 

· que tinguin a bé fer-li relacionades amb el certamen. 

E/.s jab·ricants d'oli de pinyola . La Federació de Fabricants d'Oli de 
Pinyola ha celebrat darrerament assemblea general, en la que s'han pres 
acords el e vertadera importància per a 1 'economia d'aquesta indústria. 

I . é Entre altres acords mteressants es prengu el cle demanar del Consell 
de l 'Econo:Jñia Nacional que s'escolti la Federació en tots els casos que 
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se soUiciti autorització per a ampliacions o instaUacions de fàbriques 

d'oli de pinyola. 
El mateix acord s'adoptà referent a Ja instal:lació i ampliació de fàbri

ques el 'oli de llavors (copra, palmisl:e, etc.), sotmeses al mateix règim 

de regularització industrial. 

En r~Jació amb Ja influència que exerceix en el mercat nacional d'o); 

de pinyola i en la saboneria a base d'aquest oli la importació cle" copra, 

s 'acordà sol-licitar del Govern que es limiti la dita importació, així com la 

del sèn eu brut, a una quantitat equivalent a l'import dels esmentats 

productes en el promecli del quinquenni darrer. 

Fou acord també de l' assemblea fer pre ent al Govern el perjudici 

q uc ocasiona a la in el ús tria extractora el 'oli de pinyola la fabricació a 

Espanya d'oli comestible cle cacauet, ja que l~s escorrialles de la ,dita 

elaboració vénen a convertir-se en un concurrent més que encarèix i per

judica el mercat, per la qual cosa seria procedent que, en cas ( necessari, 

s'autoritzés la importació d'oli elaborat. 

Es considerà també la influència que produeix en sentit negatiu Ja 

situació dels canvis eu relació amb la importació de concurrents d'oli 

de pinyola, i es prengueren, així mateix, importants acords pel que ta 

referència al desenrotllament econòm:c de la Federació i a l'organització 

de llurs serveis, principalment pel que Ja referència a l'estadís tica de les 

fàbriques, informació del mercat nacjoual i dels exteriors, i publicació 

d'una fulla informativa amb ' la freqüència necessària. 

Els pTod·uctes d' Ando·r·ra per i1nporta-r. Un R. D. d'Hisenda disposa 

que durant l'any en cm·s solament es permeti d'entrar an'ib . franqtúcia 

aranzelària les quantitats màximes de product~ d'Andorra que a conti

nuació es detallen: bestiar cavallí, 200 caps; íd. mular, 300 caps; ídèfu 

asinal, 20 caps ; íd. vacum, r.ooo caps ; íd. de llana, 3.ooo caps ; ídem 

cabrum, 250 caps ; llana, roo quintans ; fusta, . 5.000 metres cúbics. 

La Unió de Temolatxe1·s. L' Assembl~a de cultivadors de remolatxa 

celebrada últimament a Madrid acordà constituir una Unió Nacional de 

Remolatxers. 

La pToducci6 i 1!enda de sals potàssiques. Una R. O. de recent pu-

blicació estableix normes per a la producció, fabricació venda de sals 

potàssiques durant l'any en curs. 

La producció màxi.tga fixada és de 6o.ooo tones, i la minima de r5.ooo. 

El preu màxim P.er al mercat espanyol és de 250 pessetes la tona sobre 

vagó Súria. 
El preu mfnim per a l'exportació ba 

més carregat que el mínim que durant el 
d'ésser almenys un r per roo 
mes antenor al con tracte hagi 

regit a la Península. 

La Societat exportadora 
mercat espanyol i s'impedeix 
ció total a aquest efecte. 

'obliga a teni r constantment assortit el 
l'exportació del 25 per roo de la produc-
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- INFOR·MAGIONS COMERCIALS 

Adol1s.- Superfosfat d'os, de rS-2o per roo d'àcid fosfòric i mig per 
roo de nitrogen, a 17 pessetes els 100 quilos ; superfosfat de calç de 
r~-20 per roo d'àcid · fosfòric soluble, a n pessetes els roo quilos ; super
fosfat de calç de r6_rS per roo el 'àcid fosfòric soluble, a ro pessetes - els 
100 quilos ; superfosfàt de calç de 13-1s per roo d'àcid fosfòric soluble, 
a 9 pessetes els roo quilos. • 

Sulfa.t amònic de 20-21 per 100 de nitrogen, a 36 pessetes els roo qui
los; nitrat de sosa de rs-r6 per 100 de nitrogen, a 4o,so pessetes els 
109 quilos •; nitrat de calç de 1S-Í6 per roo çle nit rogen i un 28 per roo 
de ·calç, a 37 pesset~s els roo quilos. 

S1flfat de potassa de 90-92 per roo de pmesa, eq";livalent a 49-SO per 
roo de potassa pura, a 39 pessetes els roo -qullos ; clorur potàssic de 
So-Ss per IOO de puresa, equivalent a so-sr per 100 de potassa pura, a 
26 pessetes els roo quilos. 

Matèria orgànica natural, de ro-n per 100 de nitrogen i 2-3 pet· 100 
d'àcid fosfòric, a 35 pessetes els roo quilos. 

Preus ]_)er vagó complet. 

Antic1·iptogà·mics i insectides.- Sofre sublimat, flor, a 23'so pessetes 
el sac de so quilos; sofre refinat, pur, a 16.,6o pessetes· el sac de 40 qui
los ; sofre precipitat, gris, a S,so pessetes el sac de 40 quilos. 

Sofre de cat1ó, a 40 pessetes els roo quilos ; sofre de terròs, a 27 pes 
setes els roo quilos. 

Sulfat de ferro en gra, a 13 pessetes els roo quilos ; sulfat de ferro 
en pols, a 14. ' 

Bestim·, carns.- Bestiar de llana, anyells, el~ 4S a so pessetes; pri
mals, a so.; ovelles, de So a 90 ; porquí gras, de 27' a 2S pessetes l'arrova 
de pes viu ; boví, de 3,6o a 3'8s pessetes el quilo. 

Gallines, de rò a 26 pessetes el parell; pollastres, de 14 a 21 pessetes 
el parell ; ànecs, de 20 a 26 pessetes el parell; oques, de r6 a 23 pes
setes una. 

CereaLs i farines. -El mercat el~ blats ha reaccionat en ascens pro
gressiu, i la fermesa dels preus torna a presidir totes les cotitzacions, 
que, en general , revelen una manifesta tendència a resistir per part dels 
tenedors,.- com si esperessin que els preus quedessin encara més conso-
lidats del que estan en l'actualitat. - 1 

· Corren veus que els farinaires volen esablir un tipus de preu de 
compra pels blats, ~pecialment els pròxims de la nova collita, que ja 
s 'of~reixen, a l'objecte de què pugui servir de base de càlcul per les 
seves operacions i d'evitar les diferències excessives entre els preus d~ad
quisició. Res, que tothom vol tenir el dret d~ fixar el preu de cost exacte 
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dels productes ; al pagès, eu canvi, hom no li recoueix per ara aquest 
dret. Si, a la manera d'aquest projectat trust d'adquisició, hi hagués una 
organitzac;ó sindical agrària adequada, la lluita s',entaularia amb triés 
igualtat de forces. 

E~ queixen molt els farinaires que Ja consolidació dels preus deb 
blats no consoni amb el preu vigent de les farines, car com és lògic aques
tes no poden augmentar que no pugi el preu del pa. Això és cosa que 
no ens ve pas de nou, ni és el primer cop que es demana, i és excusa 
per anar ronsejant en fer comptes. 

Es vau fenl ofertes de blats catalans i aragonesos, dels quals blats, 
segons les noticies que hem rebudes, hi ha una collita força falaguera. 
Això ajuda a què els fabricants no vagin massa de pressa a proveir-se, 
com no sigui dc les quantitats precises per anar tirant. 

Les noves que vénen úc l'estat de les collites de cereals als països 
europeus són satisfactòries i permeten augurar una producc.ó superior 
al promedÍ dels deu últims :'LilYS a França, Itàlia, Austria, Alemanya, 
l'olònia, BuJgària i .Rússia. Desconeb::em fins a la data, encara que cal 
creure que no desdiran del conjunt les collites romanesa i hongaresa. 

El mercat del moresc és ferm i, si viugués una autorització, no eus 
estanryaria que d'u1! bot pugés uns quants punts la seva cotitzac:ó. No 
és que es pugui dir eu 1 'actualitat que ~a plaça estigui desproveïda, però 
per ara hi ha demanda de prou bona fe. 

Les despulles i cereals que poden suplir en part el moresc en la COlL 

fecció de piusos, aguanten bé els seus preus, car beneiicien natural
ment de l'estat de la qüestió. 

Les classes fines d'a~ròs han ba;xat de preu, perquè l'oferta tenedora 
ha cedit i les operacions automàticament han estat un~ mica més nom
broses. Les altres classes, si fa o no f~, aguanten el mateix tipus. 

Blats :· Aragó i Navarra, 53 a 55 ; Cast;ella i Manxa, 52 a 53; Extre
madura nou, 148,50 a 49 ; Urgell i Vallès, 52 a 54· (Preus en pessetes els 
roo quilos, sense sac, damunt vagó origen.) 

Farines : Força, 8o a 100; extra local, 70 a 71; corrent local, a 67,50; 
extra blanca Castella, 70 a 71 ; blanca corrent Castella, 67 a 67,50; 
baixa, 58 a 6o. (Preus en pessetes sac de roo quilos, damunt carro Bar

celona.) 
Arròs : Bomba Calasparra, 125 a 128; bomba, roo a no; select€, 

56 a· 57; matisat, 54 a 56; Bell-lloch base O, 52 a :53· (Pessetes per 
100 quilos .) 

Altres cereals : Moresc Plata, a 33 ; mdi Urgell i comarca, 35 a 36 ; 
.civada Extremadura, 36 a 37; civada manxa, 35 a 36;; escaiola Andalu· 

sia, 55 a 6o. (Pessetes per 100 quilos.) 
Despulles : Número 3, 34 a 36 ; número 4, 28 a 30; segones, 22 a 24; 

terceres, 20 a 22 ; quartes, r8 a 20. (Preus en pessetes els 6:> quilos, amb 
sac, damunt carro Barcelona.) 

Menut (prims), 19 a 20; segonet, 18 a 19; segó, r6 a 17. (Preus en 
rals la quartera lle 70 litres, sense sac, damunt carro Barcelona.) 

• 
Fntits secs.- Ametlla en closca, mollar, a 220; closca forta, a 100; 

ametlla en gra, Esperança primera, a 500; llargueta, a 515 ; Mallorca 
esco1lida, a 450; íd. propiêtari sense · trossos, a 425 pess.etes els 100 quilos. 
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Només havem d'asseuyalar com a novetat un descens de cinc duros 

per roo quilos en les classes ' mallorquines (sense amargs). que és degut 

a ha;ver minvat I 'exportació. 
Les altres classes d'ametlles en gra i les ametlles en closca aguan

t~n amb fermesa llurs preus. 
Avellana negreta escollida, a 95 ; garbellada, a 90 ; gra primera, a, 350 

pessetes els roo quilos. 
Ta]Juent com auguràvem, fins i tant que no es remogui un xic més 

el mercat en acostar-se la nova collita, no és fàcil que ens Yinguin sorpre

ses en aquest gènere . Deixàrem ja fa quatre informacions les avellanes a 

aquest preu, i a aquest preu, encara s'aguanten. 
Prunes Clàudies, primera, a 25 pessetes l'arrova; segona, a rs; Ma

n.aguet, a 22 ; Màlaga, a · ro. 
Nous escollides, a r6o pessetes els roo quilos ; colliter, a roo. 

Xufles garbellades superiors, a 120 pessetes els roo quilos; propie

tari, a roo. 
Cacauets pelats de València, a r6o pessetes els roo quilos ; tres grans 

blancs, primera, a J3S; dos gralls blancs, primera, a ns . 
Panses <lc Màlaga (nou gotims) : cinquenes, a 14 quartes, a i7; «Ro

yaux», a 23; en gra, a 20 pessetes la caixa de 10 quilos. (Les caixes de 

cinc i de dos i mig quil"os sofreixen un augment per 1 'import de l 'em

balatge.) 
Figues de Fraga, dc 'pr:mera, a 8 pessetes la caixa de 10 qui los; d'Al

bunyol, a S,so; Mallorca, classe B, a 6,50 ; ídem classe C, a 6. 

Pinyons pelats, de Castella, a 58o ptes. els roo quilos; del país, a 575· 

Farratges i aliments pel: bestiaL- Alfals, 5,50 a 6,50; palla llargue

ta, 3 a 3,50; pall a curta, 3,50 a 4· (Preus en pessetes els 40 quilos, damunt 

carro Barcelona.) 
Polpa remolatxa estranger, 37 a 37,'0; polpa remolatxa país, 26 a 28; 

turtó de coco, 26 a 27 ; farina de llinosa, 29 a 30. (Preus en pessetes els 

roo quilos, amb sac, damunt carro Barcelona.) 
Garrofes : X ipre, 48 a 49 ; negra Vinaroç, ·sr,5o a 52 ; negra Castelló, 

51,50 a 52 ; negra Matafera, 48 a 49; negra roj:¡., 50 a 51 ; Eivissa, 

45 a 46 ; Mallorca, 43 a 44· (Preus en rals els 42. quilos, sense sac, da· 

munt carro Barcelona. 

Lleg·ums.- Llenties, 6o a no.; faves Extremadttra o Andahtsia, 48 

a 49; faves valencianes noves, 47 a 47,50; favons Estremadttra o Anda

lusia, 48,so a 49; favons estrangers, 47 a 47,50; veces Castella, 4r,so a 42 ; 

veces Sagarra, 10,50 a 41 ; veces Andalusia, 40 a 40,50 ; erps, 3S a 36 ; 

titus, 37 a 38. (Pessetes per roo quilos.) 
Mongetes : Castella, 175 a rSo; Mallorca, 87 a 89; Prat, 75 a So ; Ur-
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LI SOL 
I 

Insecticida indispensable a l'Agricnltura, la Ramaderia i la Hfgien~ 

Oemani'sel fulleló •Eilisol en Massini, 79 
Agricultura• queremetemgratis VALLES GERMANS Sani-Bart1!looa 
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gell i comarca, 75 a 8o; València, 8o a Ss; estranger, segons classe, óo 
a 90· (Pessetes per roo qui los.) 

èigrons : Saüc, r8o a r82 ; blancs ar. alf. 44-45 , 97 a 98; blancs ar. 
a if. 4S-5o, 8o a S3; blancs ar. alf. 32-54, 75 a 76; blancs ar. alf. s8-6o, 
70 a 71 ; blancs ar. aU. 6o_65, 6o a 65; pelons, 55 a 8o. (Preus en pessetes 
els roo quilos ,amb sac, damunt carro Barcelona.) 

Olis. - (Associació Cremial de Negociants d'Oli de Barcelona.) 
Preus dc venda a Ja plaça : 
Oli d'oliva: Corrent, a 173,90 pessetes els roo qu ilos ; superior, a 

282,60 ; classe ·tina, a 304,35 ; classe extra,' a 326,:ro. 
Oli de pinyola: De color verd, de primera, de 126,10 a 130.45; ídem 

ídem, de segona, de 121,75 a 126,,ro pessetes els 100 quilos. 
Groc de primera, de 152,20. a 156,50; ídem, de segona, de 130.45 n 

134,90 lJessetes els 100 quilos. 
(Sense envasos .) 
Oli de coco : Blanc, a 150 pessetes els 100 quilos ; corrent, a i:63 ; Pal

lll a, a 205. (Amb envasos.) 
Oli de llíñOsa : Cru, a 150 pessetes els roo quilos ; -c-uit, a 158; sense 

color, a 18o. (Sense envasos .) 
Oli de cacauet, comestible, corrent, a 267; refinat, a 277 pessetes e1s 

100 qui los. 

Ous.- Frescos Vilafranca o Granollers, de Ss a S7 pessetes el compte; 
Empordà, de 58 a 6o ; Eivissa, de so a 52 ; Mahó, de 62 a 64; fayó, a 44 ; 
Mazagart, extra, a 46 ; Bulgària, de 44 a . 46 ; Itàlia, a sS. 
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CONSULTORI En aquesta stcció conte<tarem gra
tuitament i per torn rigorós a totes 
les consultes que facin els lectors 

C. H., Viladernuls . - La fórmula de tres litres i mig de lisol i cent 
d'aigua va ésser clonada en el número del 20 de març de I.:any passat, 
per a combatre el pugó dels fruiters . Podem assegurar-li de la manera 
més categòrica i decidida que aquest a fórmula no crema les fulles dels 
fruiters i de les oliveres. Una llarg:} experiència ens ho confirma.' No sa
bem, eu canvi, per no h aver-ho provat mai, si passa el mateix en les 
hortalisses . Vostè diu que sí i no tenim inconvenient a creure'!. Però 
ens permetem úe fer-li notar que les cremades podrien ésser degudes a 
no haver barrejat bé els líquids. 
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Per a les hortalisses pot emprar la fórmula: 

Nicotina ..... . 
Sabó moll 
Aigua ... 

53 g rams 
500 

roo litres 

Podem a~segurar-li que aquesta fórmula no crema. 

387 

T. B ., Ciutat.- E l suJ[at de ferro no té acció contra el pugó. Li re
conïanem la fórm ula amb nicotina indicada en la resposta anterior. 

És una mesura preventiva molt indicada procedir a.lhb certa freqüèn
cia a la desinfecció dels galliners . Com a desinfectant pot usar un qual
sevol dels tants que 'anuncieu; en general s'equivalen. 

La goma del seu cirerer és deguda a l 'atac d'un bolet. El millor trac
tament contra la malaltia consisteix a polvoritzar els arbres amb una 
solució de sulfat de coure al h es p r cent. El tractament }la de fer-se 
al novembre, únic moment útil, i convé repetir-lo un parell de vegades. 

A. M. C., 11 re11ys. - E l tomàquet és uua p lauta que requereix fortes 
adobades . Per à rea pot clonar : 

300 qui los de fems. 
2 cle sulfat amònic. 

8 de superfosfat. 

L'adob s'enterra en prepaJ'ar el t erreny. 
Les 'n1ostres que ens ha enviat han arribat en tal estat, que no és 

possible de reconèixer cap malaltia. Probablement es tracta de mildiu.. 
El remei eu aquest cas seria el sulfat cle coure. 

P. C., Vilanova. -Per a la determil1ació del grau alcohòlic dels vins 
pot adquirir Ull aparell Ma11iga11Cl. Dóna: iudicacions pràcticament exac
tes i és el 'ús molt senzill. A la casa ón l'adquireix i li ensenyaran la 
m anera d 'usar-lo. No coneixem cap procediment per fer desaparèixer e l 
gust d'anís del seu vi. 

A . B., Re11s.- Segons .Eu Torrejou, la ploma de Tarr~goua equival, 
en 24 hores, a 2.923,58 litres, i la de Reus a 2.459,52. 

TALLERS PFEIFFER 
A. CASA JU ANA PFEIFFBR,Enginyer Industrial 
Pere IV, 109- Casa fundada en 1855- Barcelona 

Fundició i construcció de maquinària en general -
Especialitat en maquinària per a elevació d'aigües -
Fabricació d'olis - Elaboració de vins - Born~es 
d:embol per a totes les aplicacions - Premses i born
bes hidràuliques - Trens de sanejament - Arades -
Molins de vent- Cilindres de paper per a calàndries
Tuberies- Preses i vàlvules de totes classes, etc. etc. 

R. S. 

J 



TRACTORS AGRÍCOLES 

~~ CLETRA e~~ 

Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de major rendi
ment i de més utilitat per 
a tola classe de cultius. 

Tot a¡¡ricultor progressiu i 
amant dels seuS' interessos 
que desitgi augmen tar consi
derablement el producte de 
ses finques, 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 

Tipus 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 catàlegs i proves al re
presentant general a Espanya: 

AUTOMÓBIL SALÓ 
TRAFALGAR, 52 BARCELON.A 

Maquinària Agrfcola Moderna 
TrltDI'acló I polvorització Demaneu Catàlegs a 

MAURICI HENING 
FLORS, 5 

(entre el carrer i la Rood:- de Sant Pau del teatre Olyrupia) 

INNOMBRABLES REFERENCIES 

Per a blanquejar, pintar, desinfectar, 
polvoritzar arbres, sulfatar, etc., etc. • 

Polvoritzadors a tracció, motxilla, etc. 

M o I í Patentat 
Royal-Trlumph 

Per a pinsos I-tota mena de productes 

Matxucadores, Molins, etc. 

USINES SCHLCESING FRERES & C.0 -MARSELLA 
Cua fundada en 1846 Societat Anònima per actions - Capital: 3.600,000 francs - Tres fàbriques: Marseille, Seplemes I Artés 

SOFRE GLORIA SCHLCESING 
Sofre a combustió, sense goteig. Puresa garantida 95 o¡,. Constitueix l'ensoframent ideal, 

pràctic i econòmic de ludres, bocois i per a tots els usos enològics 

Tractament dels vins, ensofrat del most, etc. 
Suprimeix amb gran avantatge les metxes ensofrad"s 

Per a Informes f fullets dlrigfr·se a 

J. DORGEBRAY, Via Laietana, 19 BARCELONA 
Importador exclusiu I dipositari general per a Espanya 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



·~-~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

'Societat Enològica del Penedès,· S. A. 1 

I , 

Trepitjadores, Premses, Bombes i tota 
classe de maquinària vinícola : l\lotors 
i transmissions:Mangueres, racords i ai
xetes : Material per a botelleria: Prem
sa continua «S epsa•, Premsa hi
d ràulica «A t las • : Aparells d'anàlisis 
de vins : Productes enolò
gics: Adobs : Sulfat i sofres 

VILAFRANCA DELPENEDÉS 

Sucursals a Reus, Criptana 
i Xereç de la Frontera / / 

~~~~~~~~~~~~¡ 

I 
Bàscules ARI S O 

S A NS, lZ- B ARCELONA 

Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, 
magatzems d'olis i \' Íns, i indústdes 1 per 
::: · llur duraci6, seguretat i exactitud ::: 

CIIXES D'ACER PER A VALORS 
Jl AMB. CLAU I SE NS E 

Nou sistema patentat d•un sol bloc massís 
INFRACTURABLES, ccontra foc i soplet 

Bàscula-Grua portàtif model 207 

D e mani dibuixos i preus 

LLIBRERIA 
CATALÒNIA 
ij!illllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

I -

E SPECIALITAT 
EN TOT A CLAS
SE DE LLIBRES 
D'AGRICULTURA 

P laça de C ata l unya, 17 

Telèfon 4789 A. 

BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



·ALTHEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

.· 

PER A TOTA MENA DE 

BESTIAR- RENDEIX LA 

MAJOR UTILITAT EN 

L'ENGREIX I LA PRO

DUCCIÓ DE LA LLET 

• 

- . 

AL,_fH.EIN 
En dirigir-vos a les cases anunciadores, citen AGRICULTURA 


