
L'Àar roa f*AOti

lia crie del bestiar
El pagès que compta ¡ el paj^s rutinari* l i l p¡i£t'S que e& posa u ra-

mador »í vol guanyar íniea dinen* es veurft ohlljrwt a comptar, perft comp-
tar ho tot: el* a l imniu rm's h.n u . i- .mlniuis <{nt li «>>nvi mi'* tenir; #1
llot* de compra t cl Itac di> vèndit

En onnvi cl punt-, que niMompla, el paifc» rutinari, M sabríi MpifMHn
de ler ço que tothom practica; comprarà els aliments mes cars, ejtplotarA

animajs que rendeixin menys, comprara al mercat més car i vendrá a la
mo* burwi;i- (tetina. Kutimi síi,rmn>at principalment* no comptur,

¿Quin» «On el* alimenti me* cursi1

EU d ut me* u.tu* i · i l .
iQulnn léa «isantm-iingu*! rtmleUcn mt>n?
E l i que cnn*wm«ixen nlimcrtlu mé* barau i Hmb m«nv> <|immi«nl ptv-

dueixen míAcarn r> çrci.x
-i,>uina ts la placa un regularment c*- GOtÈptU I mes bttíx preu>
La nu%s oonci>rre£Uila.
¿I lu pliu.a un « ven mis i¡»i"'
Aquell» on hi tu< míüiv» meratilerlu.
I qu«ftte« pr«f<run(« »ón lt«» i|u«> «* fa el pujíos ^ue comptai.
I Vr'v ei imití"?» que no rnmptn, «1, per c-xumplc. nlr. itnimah U« iioball el»

dona ordi, alxi Hquesta RTttna atiés a pes d'or. uinilmiatia donant ordi
Un pag*sespavilm substituirà l'ordi per la garrofa i un poc de lortó. Si al

porc, el pagOs que no cotnpl», l'alimenta amb despulles de b!at, atxi vaíin
malt carea, aiKÍ les falsifii|uin tmt icm vulguin, «II nu ranvin 3a nhn»entaci6.

El piiííCs rutinurl i s victima d« wi pròpii rutina. P«r anar COOtTI la
rutina nu hi hu <om portar unn llibrtM» de <:;>rn|He*.. lín comerciant, i|u« ix>
tlmtift imS t|·i« un tNitignt, portn una ílil·iviu dr n-mi i*-v IMI un ma^ unu
masiit. on lo» pl:mte&t cl bestmr I la maquinària valdran moltes mil» peftge-
tcs. excepcionalment hi tmbareu unu llibreta de compte*. Aixr> no pot anar.
Tot alia d'apamar, pero no apuntar per apunt.tr, sind per poder establir
les diterfcncieü. Vcu^iv^uí, per exemple, una pec.a de terra; * hi ha sembrat
pcnli i l'nnv p t lHl l'W léu hhit. r'Quin úel* do» romeu* fou m<S henchías?
Amb HM HíhiTia t)o COfBptM iJsb à* bttri clur: (uní d'adob», tant t)«i U llu-
v 111, uní ,lc jiMinih, tum d'ntrmdamcni, i després la collim MI ÍRUÍ U IU , l.«
dlfert-ncia «nt« itoMTll çl jenilimrni. t*<»mpai¡int un i all resti brom de r«rl*i
tt mtS coTirwilent proJuti hlïii 0 MsitJeraot«i.

El ffl;iteix pel bestiar, Tiinis vedells cunüf-utniren iRnts mil? qOÜOI d'alfal»;
els vedellsi rnlf;«lü valien tuntr* pi^Mítes, l'impnu de U« vencbl pujíi a tantes:
diferencia; j enrara millor, veure el capital trrnpleat quin intere» r^nd^iï.

Això à* tintí d* k r . I-e*ternr» i el boMlur no *'hun pn* de tenir unien-
mem per | W t I-S una «ihligjtcift nuïinyur hi diiuTH. AqndlHtvititlans qurpi»
dent fiuiinyar mol), menen una vid*i p;i»>ie o que nome1» fnn lu vlu-viu, a>m<"
tea un peciil COOKfl Cütnlunra. LM MUtn i-íüi >n tü d'fttW rica i ho hu d"c«<r
perquè els pobles on campa In miseria, lu llibertat en fuig, i en canvi |ri nien
totes les males baties de la cscJavicut-

U) Itol M\*lò ·l'rrf,n i r»í<<
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Com s'ha de cuidar el bestiar.— Si venim de comprar vedells de Gi-
rona, que és el principal mercat (tots els dissabtes de l'any) així que els ani-
mals hagin arribat, si estan cansats i fa moltes hores que no han menjat ni
begut, se'ls donarà aigua que hagi perdut la fredor amb un poc de farina.
A la menjadora o al rastell hi haurà un poc d'alfals.

Mentrestant s'haurà preparat un jaç ben tou. Els animals, sobretot si són
joves, que jeguin deu o dotze hores, durant les quals no se'ls inquietar/t,
deixant-los a les fosques.

Després se'ls començarà a donar menjar, però no tant com ne vulguin,
sinó que durant els tres o quatre dies primers que es quedin amb gana. Els
animals que vénen d'una altra comarca, se'ls ha de tractar en compte. Si
els primers dies s'atipessin molt, un fort mal de ventre seria la conseqüèn-
cia. No; que els animals deixin de menjar per estar ja massa tips, això no
s'ha de permetre fins al cap de vuit dies.

Quan ja es veu que els animals es porten bé, que estan alegres, llavors
s'ha de començar a donar-los força menjar.

Sí pot ésser, per als animals joves es procurarà que les racions estiguin
compostes de tres classes d'aliments: aquosos, secs i concentrats.

Naps, remolatxa obledarave, pastenagues,
Els aliments aquo- \ cols, collets o fulles de remolatxa, ordi far-

sos són per exemple. ¡ ratger, alfals verd, trepadella verda, blat-
demoro farratger, veça farratgera, etc.

F ] Fec d'alfals o alfals sec, trepadella, trefle,
L·is aliments secs ) h e r b a f m a r g a I i civada o herba granada,

poden ésser. . . . j p a l l a > b o l l , t a v e l } e s

Els aliments con- \ G r a n e s esmicolades, farines, despulles de
centrats i b l a t l t o r t ó s ' polpes de blatdemoro i sègol,

• garrofa, etc.
Els animals com més joves són més bons aliments han de consumir; llur

aparell digestiu és tendre, i els aliments grossers no els poden pair tan bé
com els animals fets.

Els animals que han de posar carns, donant-los tres vegades menjar cada
dia, ja n'hi ha prou. Els àpats s'han de saber combinar: el mati i migdia, es
donaran els aliments de més fàcil digestió o de més bon pair, com són els
aliments aquosos i els aliments concentrats. Al vespre es donaran els ali-
ments grossers. Però això no vol dir que a cada àpat s'hagi de donar un sol
aliment. Suposem que a un animal se li dóna la següent ració:

Alfals sec 8 quilos
Remolatxa 10 »
Tortó V, •

Aquesta ració havent-se de repartir en tres àpats, els aliments es dona-
ran en la forma següent:

. 7, quilo de tortó
Matí ) 5 » » remolatxa

' 2 » » alfals
Migdia Igual que al matí
Vespre 4 quilos d'alfals
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En aquesta ració, l'aliment que costa més de pair és l'alfals, i per conse-
güent, s'ha de donar en major quantitat a l'àpat, després del qual, l'animal
tindrà més hores per a pair-lo.

Amb dues abeurades n'hi ha prou: una al mati, després d'haver menjat
el primer àpat; un altra, abans del darrer. No doneu mai aigua massa freda.

Per a tots els animals, menys per al porc, poseu a la menjadora un terròs
de sal, perquè en llepin la que els calgui.

Fora de les hores dels àpats, deixeu els animals tranquils; feu que jeguin
força. Deixeu l'estable a mitja llum; procureu que al local no hi faci fret, i
que hi hagi un bon jaç.

De tant en tant, perquè els animals no perdin la gana, varieu un poc
l'alimentació; però, si es veu que els animals mengen de gust, no hi ha ne-
cessitat de canviar d'aliments.

Cada setmana meneu els animals a la bàscula. La bàscula ha d'ésser la
vostra brúixola. Heu de saber els quilos que cada bèstia augmenta, i ho apun-
tareu a una llibreta. Els primers animals que us vendreu, seran aquells que
guanyin més de pes; els que augmentin poc us els vendreu a la primera oca
sió; d'aquells que no mengin gaire, desfeu-voscn tot seguit, encara que hi
hagueu de perdre diners.

Al bestiar se li ha de parlar, però no se li ha de cridar. Els animals, el
bon tracte també els engreixa. Si hi ha algun animal que no vulgui creure,
en allò que l'enteniment d'un animal pugui obeir, no per això li heu de
pegar; amb amenaçar-lo quasi sempre n'hi ha prou. De totes maneres, en
anar a deixar caure el bastó sobre l'animal, penseu-vos ho primer.

¡Veureu quin gust dóna tenir bestiar i tractar-lo bé!
Tot seguit se l'estima.

M. ROSSELL I VILA

üa conservació dels olis
De què deuen ésser fets els dipòsits o atuells

En el Congrés Agrícola de la Federació A. Catalana Balear, celebrat a
Tortosa, l'any 1914, es tractà aquesta qüestió per varis congressistes, expo-
sant-s'hi aquests diferents parers.

El Sr. Bedós:
Jo reconec les ventatges dels dipòsits de llauna que no poden rompre's i,

per lo tant, perdre's el contingut amb un cop que rebin.
Altres de les ventatges que tenen és la facilitat, la comoditat que oferei-

xen en els molins i, particularment, grans fàbriques, on s'han de fer conti-
nuos trasbalsos quan els olis estan recentment fabricats.

En aquests casos tenen els dipòsits de llauna una innegable utilitat.
Però en quant se'ls emplea com a dipòsits d'oli, és a dir, quan se'ls destina

a la conservació d'olis, produeixen un efecte contrari al que es proposen els
que els empleen, perquè una vegada els olis estan en aqueixos dipòsits un
determinat número de temps, quatre o sis mesos, quan entra la època de les
calors, s'assimila amb facilitat el gust de la llauna o estany i això dóna un
sabor desagradable a l'oli.
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