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i madurant-se fora de I'arbre 110 tenen tanta quantitat d'aigua, el rebla
niment necessari no s'obté, els ous no es desenrotllen i el comprador 
se'ls menja sense adonar-se'n, essent, altrament, inofensius. Aquest 
procediment se segueix en les comarques fruiteres. 

*' * "' 
Els arbres de pinyol són subjectes a la goma (fig. O) que exuden 

i que es concreta en la superfície deis orguens en temps seco 
El procés de la gomificació varia amb la planta i el cas conside

rato En els parenquimes cortical, !iberia i lIenyós, els elements cel
luJars comencen ordinariament a espesseir les seves membranes 
a despensa del continguL 

Després les cel'lules s'isolen poc a poc, al mateix temps que la 
paret s'aprima, Iignificant-se en la part externa, reduint·se tot des
prés a una massa mucosa. La goma apareix, dones, no com una se
creció propiament dita, sinó com un producte d'un derretiment 
cel·luJar. 

Les causes de la gomosis, Trecul les atribueix a una alimentació 
massa abundant; per Vesque és un síntoma; la veritable malaltia con
sisteix en una acumulació de materies plastiques amb una quantitat 
considerable d'aigua; es deguda també a ferides en les arrels o en les 
branques, a femades massa fortes, és a dir, que la veritable causa no 
es pot assegurar encara, perquE: si hi ha una acció bacteriana hi ha 
també altres causes. Smith ha descrit el Baccillus persicae. Avui és 
creu que és deguda al Coryneum Beijerinkii. 

S'han donat molts remeis, mes no se'n pot aconsellar cap. amb 
certesa d'exit: treure les parts malaltes, fer talls a la soca, enguixar 
les ferides, pintar-les amb una soludó de sulfat de coure al 15 per . 
100. i segons Mokrschezki, amb injeccions d'ilcid salicílic all per 100. 

Aquestes són les malalties principal s, deixant les altres, perque 
no tenen I'importancia de les descrites. 

VICENTS NUBIOLA 

Una indústria rUInosa 
JI! 1 ÚLTIM 

El remei 

SI d'aquí endavant els vaquers canviessin lIur manera d'ésser, jo 
diria categoricamcnt que I'aguda crisi d'avui ha estat altament 
si:lJudable, Olr per ella la indústria vaquera hauria entrat en la 

nova fas~ de les indústries sblidament organitzades. 
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El canví de la manera d'ésser del vaquer solament podia venir 
a conseqüencia del gran trastorn que sofreix, car d'altra manera la 
for¡;a del costum lí hauria impedít la transformació que és necessaria 
acomplir. 

Sera precís mortificar I'individualisme i els sistemes d'explotació, 
o, dít d'una aItra manera: per refermar la índústria vaquera cal. en 
primer Iloc, ¡'existencia de l'Associació de Vaquers, i, en segon 1I0c, 
l'explotacló racional de la vaqueria. 

Tractem, dones, el primer punt, que és la constitució d'un Sindi
cat de Vaquers i les funcions que podria executar aquesta Associació 
o SindicaL Un Sindicat avíat esta constituH: sis, vuit, deu vaquers, 
s6n prou per a comen<;ar; pero aixo no vol dír que els fundadors no 
puguin ésser més nombrosos. La constituci6 legal del Sindicat és cosa 
molt facil de realitzar. 

El Sindicat de Vaquers, en la seva forma més senzilla, tindría per 
objecte les compres d'aliments en comú i la venda de la Het produ"fda 
per totes les vaqueríes formant part del SindicaL En una forma més 
complexa, el Sindicat es cuidaría de transformar la lIet sobrant en 
mantega o formatge, com també de I'adquisició deis toros necessarís 
per a cobrir Ilurs vaques. Al Sindicat Ji convindria poder obtenir les 
vaques a bon preu; i per a aixo hi ha dos sistemes: un de directe i un 
altre d'indirecte. Aquest últim fóra lIarg í d'acció passiva: consistíría 
a donar les vaques deis socis síndicats a un toro de bona raGa amb el 
fi de produir bones vedelles. Pero, com que aquestes vedelles es 
venen, i qui sap on van aparar, la millora de la raGa per aquest sis
tema no benefíciaría directament els vaquers que s'haguessin pres la 
molestia de semblant acció. Després el Sindicat podria organitzar 
concursos, o bé subvencionar els que es fessin. 

El sistema dírecte fóra el d'adquirir els toros necessaris i guardar 
les vedelles que fossin filIes de les vaques que previament s'hagues
sin assenyalat com a grans lIeteres. Les altres vedelles serien venu
des, com de costum. Un llibre registre anotaria la filiació de cada un 
deis vedells i vedelles que es volguessin guardar com a reproductors. 
Vedelles í vedells fills de les vaques escollides serien marcats amb el 
senyal o signe del Sindicat. El Sindicat tindria aquests animals joves 
en una finca, en el mateix Valles, on es portaría la lIet sobrant. El 
nombre de vedelles que de moment hi hauria d'haver fóra el necessarí 
per a renovar els estables deIs sindica listes, és a dir, es tindrien alla 
fíns el segon part. Els prrmers anys no foren gaíre beneficiosos, pero 
després sí. Al cap de tres o quatre generacions de practicar la f('pro
ducció per consanguinitat i selecció, s'obtindrien unes vaques mag
nífiques, les quals, per la forta quantitat de lIet que donarien, serien 
molt demanades, í, per tant, es vendrien a un preu superior al preu 
corrent. Els beneficis obtinguts per la venda de vaques a gent es
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tranya al Sindicat tindria com a efecte immediat el de rebaixar el costpodia venir 
I manera la de les vaques que els socis haguessin de menester. 
; necessaria S'instal'laria una mantegueria a I'objecte de donar més valor a la 

Ilet que no s'hagués venut. La \let desnatada, junt amb un preparat 
explotació, farinós, es faria consumir als vedells. 
lera cal, en El Sindicat de Vaquers, tant si es fa en la forma més senzilla com 
segon Iloc, en la més complexa, pot crear-se com una secció de la Cambra Agrí

cola del Valles o independentment. Aixo són coses purament locals: 
d'un Sindi- el cas és que els vaquers s'associ'ln. 
Associació L'Associació de Vaquers seria d'efectes immediats. Prenent-Ia en 
~u vaquers, la forma menys complicada, és a dir, la unió per a la compra d'ali 
ndadors no ments i la venda de lIet en comú, es pot calcular que de moment s'ob
cat és cosa tindrien els aliments un 10 per 100 més barats i que el litre de \let es 

vendría 10 centims més car. L'alimentació anual, tal com es practica 
tindria per actualment, hem vist que costava 14,370 pessetes, i, per consegüent, 

~t produ'lda el benefici fóra de 1,437. La venda de la lIet, en 1I0c de valer 12,000 
forma més pessetes, n'importaria 3,000 més. 
sobrant en Que el comerciant de granes i farratges realitza almenys un be
, necessaris nefici net d'un 10 per 100, aixo ni cal discutir-ho. 1, pel que es refe
obtenir les reix a la venda de la lIet en comú, podriem servir-nos del preu a que 

directe i un Ji resulta per litre al Sindicat de Vaquers de Manlleu: no arriba a 
consistiria 8 centims. 

'a<;a amb el Quant a la direcció tecnica de les vaqueries sindicades, no cal 
vedelles es sinó fixar-nos en el facwr d'explotació més important: I'alimentació. 
aquest sis- La ració que actualment es dóna en una vaqueria composta de 
ssin pres la '" deu caps, consta de: 

Pcsseteslorganitzar 
70 quilos d'aofals, a 23'75 els lOO quilos 16'62 

300 » de naps a 3'50 »» » 10'50
s i'guardar oí 

10 de poloa a 23'50»» » 2'35 
t s'hagues- 5 » de llinosa a 38 >'» » 1'90 
~rien venu-

La ració diaria . 39'77 
de cada un 
xoductors. Aquesta ració es podria substituir per una altra que, tenint la sufi
cats amb el cient quantitat de principis nutritius per a la producció de 3,000 litres 
imals joves anuals, fos més barata. Exemple: 
sobrant. El 

50 quilos d'aofals, que valen. . . . . . . 11 '87 pessetes
~I necessari 40 » de palla» . . . . . . 4'44 » 
indrien alla 20 » .de polpa de remolatxa, que valen. 4'70 » 
iosos, pero 20 » de polpa de blat de moro, que valen. 5'25 » 
u la rE'pro- 150 » de naps, que valen. 5'25 » 

lques mag- Total. . . . 31 '26 » 


rien, serien 

ior al preu Amb l'última ració es realitza un estalvi diari de 8'11 pessetes, 

; a gent es- ·0 sigui n 2,960'15 anuals. 
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En la majoria de factors que componen I'explotació.d'una vaque
ría es podrien fer modificacions d'ordre més productíu, que no ex· 
posem ara per no allargar massa aquest article. 

Resumínt: els efectes immediats de I'Associació de Vaquers i de 
la direcció tecnica de les vaqueríes, només en la part esmentada, o 
sigui pel que es refereix a I'alimentació, serien els segtients : 

Pessetes 

10 per 100 d'estalvi deIs aliments comprats en comú, J'import anual 
deIs quals, segons ¡'última ració, és de 11 ,409'90 pessetes. . . . 1,140'99 

Benefici de 12 dmíims per litre, comptant que la venda costaria igual 
que al Sindicat de Manlleu, o sigui a 8 dlntims litre 3'600'00 

Estalví en l'alimentació comparant les dues radons. 2,960'15 

Total , . 7,701 '14 

Es recordara que en el primer article, en fer els comptes de ¡'ex
plotació d'una vaquería, resultava una perdua de 6,548'33 pessetes 
anuals. Si per efecte del Sindicat es poden estalviar cada any 
7,701 '14 pessetes, la perdua desapareíx per a deixar \loc a un guany 
de 1,152'81; ésa dir, I'interes negatiu de 50 per 100 a que esta ara el 
negoci, pels efectes de l'Associació i de la tecnica es transforma en 
un 9 per 100 positiu. 

Aixo en els temps calamitosos d'ara; pero si els efectes de l'Asso
ciació s'apliquen en plena normalitat, com abans de la guerra, els re
sultats són veritablement sorprenents. 

1, per acabar, una petita recomanació. Les indústries organitzades 
i explotades científicament exigeixen la direcció d'una persona t¿cni
ca. Sí aquesta persona é" realment apta, no solament es guanya el 
sou que pugui cobrar, sinó que, en forma d'un major benefici, en fa 
guanyar un altre a cada un deIs propietaris de les vaqueries diri· 
gides. 

M. ROSSELL 1 VILÁ 

L'ametller a Mallorca 
(CONTINU ACIÓ) 

SECAcró. Tal com queden després de pelades les ametlles no 
poden anar al magatzem, sinó que deuen secar-se, fíns que a l'engron
c,:ar-se entre la ma se sentí el soroll deis bassons dintre l'ametlla, en qual 
estat podran conservar-se sens por; per a conseguir aixo n'hi ha prou 
en disposar de terrats, en els que es col'loquen les ametlles un parell 
de dies a fi de que rebin I'acció del sol; aquests terrats deuen estar a 
sobre mateix deIs magatzems i en comunicació amb ells per mitja 
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