
.' 't"
"
1 :

:

¡ 9J, Agricultura

.

desarrollar-se els pterornaÍus i apanteles, SlU'ten d'elles per a parasitar

les cuques de la col, que roseguen pel camp, i les papallones nascudes de

les crisalides no parasitades, no podfan sortir de ~a gavia i moriran

empreSünades.

Ultra aixf, se salven rnoltes críes de pteromal'Us i apanteles, dones

estem veient cada día que els c{¡cons deIs ápanteles enganxats a les parets é

els ventS i les pluges els tan caurer i es perden, com pel vent, també, es l.
perden rnés del vuitanta per cent de crisalides hospitalaries del ptero-

malus prwparum enganxal:les als arbres i les parets.

Les crisaIides com les cuques parasitades de pteromaLus púpa1'UrTn o

d'apanteles giomeratus no s'aguanten en les parets o arbres tant coro les

no parasitades; aquelles facilment pels vents í pluges cauen í aquestes;

es mantenen el ternps necessari per a dar els adults; <;0 fa que la lluita

biológica ha d'ésser dirigida i cuidada per í'horne, per a 'que dongui

practics resultats.

JOAN AGUILÓ GARSOT

La nacionalització de l'avicultura

E N 'els galliners de l'Escola Supe~ior d' ~gricultlU'a s'hi troten actual-
ment uns quants lots de gallines acompanyades del gall corres-

" ponent, els quals lots són més o menys homogenis, pero tots ells proce.

dents de determinades comarques catalanes.

La reunió d'aquests lots de gallines catalanes obeeix a un proposit i

té una petita historia.

L'autor d'aquest article acabava d'est11diar les races d~ bestiar de'

'les especies asinal, cav,allina, bovina, llanera, cabrilla í porcina de la

nostra terra. 1, no havia pensat jamai que hagués d'intervenir en es-

tudis d'anirna~s de corral, limitant llurs recerques a -les e~pecies més

amunt dites.

Pero, la Mancomunitat en ,establir els Concursos de Ramaderia, foren

tantes i tantes les deman,des que es reberen que s;',atengués el ioment ,1;

deIs animals de corral, que ben prompte l'aviram í els conills ftgurarlfn,

" ¡-

en el pla de Concursos. '

En els ConourSos l'aSlSényalar un tipus comarcal anava precedit

de l' estudi zootecnic corresponent, per tal de que a la llarga el tipus

indicat sigués el que produfs millors resultats. Aquest fou el metode

, . que es seguí.
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Mes, per a. implantar els Concursos d'aviram i conills, es topava amb

una gran dificultat. 'FO'I'a de la r~a del Prat, no hi havia descrita cap

altra ra~a i per consegüent ens trobavem davant d'aquest dilema:

¿A Catalunya existe ix solament la ra~a del Prat, o bé el "tet de 1:10 .

tenir la descripció de cap més altra,' significa que, efectivament, tan

soIs hi ha una ra!;'-a?

No defugir el dilema que ens formulavem equivalia a practicar ún

estudi de l'aviram de la nostra terra. 1 per tant caIia posar mans a

l'obra perque promptaznent s'havien de realitzar Concursos d'aviram i

conills.

A la recerca de les racee indígenes hi associarem els nostres alumnes
d'Especialitat ra;madera i persones extranyes a 1'F;scola, pero mplt

afectes a l'empresa que anavem a comen~ar. El senyor Rosich, de La

Bisbal, el senyor Marull, de Torroella de Montgrf, i alguns altres senyors

de diverses coma~es col:1aboraren ~n les nostres recerques.
Aquests estudis, iniciats fa tres anys, no els donem pas acabats; llurs

resultats fins el ~rese~t, ens han denuncia.t l'existencia, ultra les races

anomenades del Prat,

a'una rat;a rossa a l'Emporad,

urn,a altra de blanca a la mateixa .comarca;

una a la Garrotxa;

i urna de fortament perdiuada al Penedes.

EIs exemplars d',aque'stes races es troten intercalades, per dir-ho aixf,

en mig de poblacions aviars de les més grans barreges i fins els mateixos
individus de la ra~a autoctona, no per ail!:o ofereixen les harmonies

morfologiques i de plomatge iI)dicadores de la puresa de ra~a.

Exposar en un article el metode utilitzat per a descobrir en mig de

tanta barreja el tipue actocton, fora ,una tasca llarga i estranya al pro-

posit que ha motivat aquest treball. Els resultats de les recerques, ja

hem dit quins han sigut.

Trobat el tipus iI)dfgena o del p,afs, per a assenyalar el tiP115 concur-

sable solament mancava averi~ar la capacitat productora del mateix.

Les demandes practicades a les masies havent obt.ingut una resposta

afirmativa, els Serveis de Ramaderia, dones, incluiren en el pla de Con-

cursos les races autoctones o del país, eliminant les estrangeres, O les ..-

nacionaIs ~ no fossin d'aquella. comarca,"és a dir, del tipus considerat

coro autocton de la comarca on se practicava el Concurs,

ParaRelament a l'acció deIs Serveis de Ra1naderia, el Laboratori de

; .

Zootecnia de l'Escola d' Agricultura cregué necessari portar als seus ga-
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lliners diversos lots de races del pai!!, UDS per a perfeccionar-les i altres
per a fixar llurs caracters.

Així, en els galliners de l'Escola, hi han. ara els següents lots, compos- 1

tos de Bis o set gallines i,un gall cada un, comprenent les races següents :

Rafa rossa del Prat.

Rat;a perdiuada del Prat.

Rafa blanca del Prat (potser se n'hauria de dir del Valles, puix que

mentre en aquesta comarca hi abunda molt, és molt dificil trobar-la en

el Pla del Llobregat) ,

Rat;a garrotxina.

Rat;a empordanesa rossa, i

Rafa empordanesa blanca.

BIs susdits lots estan ben lluny d'éS6er homogenis, pero tampoc

senten diferencies grosses.

Arrib aqu;ets 10M es va a ter la següent operació. Es posaran Wl "

. ce~tenar d'ous a incubar de cada una d'aqueixes races. Quan els !

pollets tindran tres o quatre mesos, s'escolliran set femelles i un magele,

els quals, més tard, quan. se reprodueixin, es tornara a repetir la matei

~ ! funció. .

Nosaltres creiem que a les quatre generacions podrem obtenir:
'"

~: :

1.er Una absoluta tixació de caracters. :

DeIs ous ~e ara posarem a/incubar ningú podría assegurar que els

de la ra~a rossa del Prat no dones sin un Prat perdiuat i fiM un Prat

blan. ¡
Al cap de quatre generacions d'una rigurosa i progressiva selecció el:'~

,

tant per cent d'ous que no reprodueixin exactament els seus pares 8Cra¡

.1

ir1Sigruficant. iiJ

2.OD Una minora de la rat;a. .,

L'alimentació abondant i apropiada és ja la. norma que es segueix.

No hi ha dubte que llurs efectes es sentiran ja abans de quatre genera-

CiOM.

La ~recocitat que es va a determinar comportara. un desenrotllo mé~
rapid i un. pea 8'11perior a l'obtingut fins ara: T

Aixi rna.teix es practicara una. selecció, encara que incompleta, de la

producció d'ÓU8. Per aixo s'utilitzara. ara per ara, exclusivament el me-

tode nord america. qu.e consisteix en apreciar el desenrotllo del clatell en

els galls, l'estat de l'an.us, l'amplada de la pelvis i el desenrotllo del

ventre en les ga~ines.

,
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Un.cop tixats els carlicters, és a dir, óbtinguent ja una absoluta homo-
geneitat o identitat en els déscendents' un cap minorada la corpwZencia i

.la producció d'ous, els galliriers de l'Escola devindran una mella de VIver,
on lee comar~es de Catalunya pod'~an obtenir amb tota-seguretat i ga-
rantia la llavor que ha de canviar d',una manera progressiva i radical la
seva avicultura.

o; o' ' M. ROSSELL 1 VILA

Professor de Zoot~cnia
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Fabricació industrial del vinagre (1)

L A fabricació industrial del vinagre esta basada en els mateixos prin-
cipis que la fabricació casolana. En°l'article anterior varem indi-

car la manera de fer un ton vinagre pel consum familiar. En el doavui

hem de ter remarcar en primer lloc, que no poden utilitzar-se, per a ter
un bon vinagre, els vins amargats, cassats, trencats o escaldats, mani-
tats (agre dolc;os) dones comuniquen al vinagre els mateixos detectes
donant-els-hi mal aspecte i sabor desagradable.

Per a una fabricació relativament petita, quan se vos agregin una
o dues bótes, no és necessari recórrer a un metode industrial, de compli-
cada instal:lació i cost i que quedaria inutilitzada moltes temporades, per
manca de vins picats.

Utilitzeu: els mateix06 procediments indicats en la fabricació casolana
empleant bótes d'una, dues i fins de cinc carregues, segons la quantitat

~e volgueu transformar.

Comence~ l'operació amb 10 litres d'un bon vinagre i 40 o ro lit res de
vi picat.

,
En aquest cas, per raó de les dimensiollB de la bota, és d'aconsellar

per a facilitar l'operació, adaptar a l'exterior d'un deIs foneos un embut
amb tub de vidre qué entra per la part inferior de la bota a fi de que a

l'addicionar vi no es remogui la maTe del vinagre.
Per a la fabricaci6 continua i a base de quantitats més grans de vi

hem d'aconsellar el procediment que describim a continl1ació que no és

més que una aplicació industrial del Ilietode .dé d'Orleans. .

Es més llarg que el p:r:ocediment ca8ola, pero en canvi, per raó d'a-
"questa mateix;a lentitud, el bouquet té més temps per a desenrotllar-se i
el producte obtingut resulta d'una qualitat immillorable.

.

(1) Vegi's artlcJe eneJ passat número d'AoRICULTURA.
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