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L' ~gricultura catalana : tal com és 
i com haurà d'ésser 

N o és pas un problema fàcil de resoldre en parrafades el que 
enclou l'agricultura pàtria. Ens havem acostumat a sentir 

. parlar de la nostra indústria i del nostre comerç, i havem 
quasi acabat per oblidar-nos de la nostra agricultura. Hom arriba a 
creure que en la nostra terra els camps són poc menys que erms i 
que la nostra riquesa agrària és insignificant. 

Res més lluny de la realitat. La valor de la nostra producció 
agrària és ben considerable; la nostra riquesa agrícola-pecuària és 
ben important, si bé no és pas el que podria o hauria d'ésser, el que 
serà el dia que els nostres homes directors se'.n donin compte. 

jo voldria reunir en aquests articles una visió de la realitat; resta
ria ben satisfet si sabia traslladar al paper una imparcial fotografia i 
una encertada mirada sobre cada un dels seus factors. 

La característica de l'agricultura catalana és la voluntat amb . què 
· une.s generacions transmeten a llurs successores l'amor al sol que les 
ha vist néixer; la fe i la confiança en un millor esdevenidor. Munta
nyes senceres són conreuades aguantant la terra margenades que hi 
sostenen, en els més· dels casos, · antieconòmics conreus. Terres 
esquilmades per les continuades collites segueixen treballades abo
nades per la suor i l'amor de sos posseïdors. Romànticament, fagri
cultura de Catalunya és excelsa ... Però per desgràcia l'agricultura és 
una branca de la producció, i, econòmicament parlant, el romanticis
me és un mal conseller. 

Vet aquí un mal que les nostres campanyes han somiat a posar 
ben de relleu: retreure les nostres xacres per a posar·hi remei; fer 
ben patents les nostres tares per a curar· les; allunyar dels nostres 
llavis tot afalac i tota lloança, que, si donen una momentània simpa
tia a l'orador, no deixen rastre ni adrecen res. De vegades, ens apa
reix tan clara la desfeta econòmica de .la nostra pagesia, que sento 
temptacions d'insultar-los per creure que així els faré sentir llur des
feta. Escolteu, comenteu, esteu conformes amb les nostres aprecia-

'· 



2 Agricultura 

cions.-Que bé que ens coneix!- m'han dit, centenars de vegades, 
en cents pobles diferents;- que bé que ens coneix, vostè! ¡Però què 
hi farem, si som així! 

Què hi farem? Qui coneix els seus mals i no es cura, és ben 
culpable: no es pot disculpar. Mirem· nos tots en el nostre mirall, i 
posem remei als nostres mals. 

En la producció agrària catalana hi trobem els següents aspectes: 
a) Una forta divisió de la propietat i una tendència ben genera

litzada a la parceria, la masoveria o l'arrendament. 
b) Una absència ben general de cultura tècnica i un desconeixe

ment de les lleis econòmiques que dominen la producció. 
e) Una indiferència ben general per l'agricultura i pels agricul

tors, fins a l'extrem que la paraula pagès, agrícola, representa 
un insult. 

el) Un abandó fonamentat en el desconeixement del problema 
agrari dels nostres polítics i de les nostres organitzacions. Unes 
paraules excelses d'En Cambó, dites en ocasió ben memorabt·e, ens 
haurien d'alliçonar: «Feu-vos forts; organitzeu-vos; sapigueu ajun
tar vos per fer valer els vostres drets i per defensar els vostres 
interessos. Quan ho feu així, tots serem al vostre costat, tots voldrem 
ésser dels vostres.> 

e) Un lirisme cursi i sentimental que fóra cent vegades preferi
ble que callés sempre, i que lliga l'egoisme natural de la producció 
amb la poesia i la dolçor de les generositats i dels altruismes; que 
diu als uns (sempre els mateixos) que s'han de sacrificar pels altres, 
mentre els altres (també sempre els mateixos) es van aprofitant de la 
bonhomia dels primers. 

f) Finalment, com a conseqüència de tot l'anterior, una produc
ció ... bíblica (diguem-ho així) en ple segle xx i en plena ·desfeta 
mundial guerrera i econòmica. 

No seré mai pessimista : moriré esperant en el demà; però el meu 
optimisme no m'ha de cegar la visió de la realitat. I, veient els nos
tres punts foscos, P<?tser entre tots arribarem a trobar-los remei. 

¿Són aventatjoses per a la nostra agricultUra la divisió de la pro
pietat i la seva remesa a la parcefia, la masoveria o l'arrendament? 
jo crec que sí; però no pas fent ho com avui es fa, sinó adap.tant 
aquesta organització a l'hora actual. Com? 

Esperem el número pròxim. 
jOSEP M. a VALLS 
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Blat 
' 

L A desconfiança que gran part dels agricultors catalans tenen en 
el conreu del blat, abandonant llastimosament grans extensions 
de terra que, cuidada tal com Ja ciència recomana i l 'experièn-

·cia aconsella, produirien abundants collites; els satisfactoris resultats 
obtinguts sembrant de gra d'espiga durant quatre anys consecutius 
un mateix tros de terra, i, més que tot, Ja necessitat indiscutible 
d'augmentar a tota costa la producció del blat en la nostra terra (avui 
que, tal com ~stan les coses, no sabem si vindrà un dia que no en 
podrà venir de l'estranger), són motius més que suficients per a im
pulsar-me a publicar el balanç d'aquests resultats, a fi · que els agri
cultors companys nostres s'hi fixin i mirin de produir blat al menys 
per al consum de casa llur. Tan poc apropiat és el tros de terra que 
hem anat sembrant i que tornarem a sembrar, que el primer any pro
vocàrem irònics com.entaris dels agricultors vallbonencs, tant dels 
pessimistes (d'aquells que tal com ho han trobat ho deixaran; d'aquells 
que, tot dient que per al pagès no hi ha cura, s'aferren a la rutina i 
miren amb recel i desconfiança tota cosa nova) com d'aquells altres 
no tan rutinaris que, com el que subscriu, si bé és veritat que poca 
cosa sabem, almenys ens hem sabut adonar que ens falta molt per 
apendre. jo mateix desconfiava,. també. Va venir la collita, i en veu
re l'èxit, en el qual ningú creia, tothom va dir que jo estava de sort. 
El segon any, deien que em costava molt més del que valia. Ara no sé 
el que diuen (tots hi diuen la seva); però el que sé del cert, és que hi ba 
molts convençuts, i que són molts els que estan decidits a sembrar blat 
i ordi en la propera campanya. També sé (i en això voldria equivocar
me) que en la collita de l'any vinent hi haurà molts desenganyats, per· 
què són molts els que creuen que faran una bona collita amb no gaire 
despesa, i no volen adonar -se o creure que el blat i l'ordi, com totes 
les plantes, necessiten alimentació completa si es vol tenir el màximum 
de rendiment, o almenys una collita que pagui totes les despeses. 

1914-15 

Arrencar brossa, 10 jornal!', a 3 ptes . 
Llaurar, 20 jornals, a 9 ptes. . . · . 
Superfosfat, 400 quilos, a 10 ptes. 100 
Sulfat amònic, 100 quilos, a 42 ptes . !00 
Nitrat de sosa, 100 quilos, a 32 ptes . 100 
Llavor, 80 quilos, ordi . . - . . . . 
Segar, 27 jornals, a 3 ptes. . . . . . 
Batre i traginar garbes . . . • ·. . 
Interès del capital valor de la terra , o arrendament que 

hauríem de pagar si la terra no fos nostra . 

Pessetes 

30 
180 
40 
42 
32 
2! 
SI 
98 

90 

Total de despeses . . . . 614 



PRODUCCIÓ 

4-l quarteres= 1,540 quilos ordi a 29 ptes : 100. 
1,360 » palla a 4 ptes. 100. 

Total d'ingressos. 

Agricultura 

Pessetes 

4-l6'60 
54 '40 

501 '00 

Despeses. 
Ingressos. 

G 14 pessetes 
501 )) 

Pèrdua? . 113 pessetes 

De l'anterior balanç se'n dedueix que hi vàrem perdre; però caf 
tenir present que amb les despeses extraordinàries d'arrencar brossa 
i llaurar, i fent ja uns quants anys que aquella terra no es conreava, 
vàrem practicar una millora que ens va servir per als anys successius. 
Demés, en el mateix tros i amb les mateixes despeses, vàrem sem
brar-hi faves i pèsols, i f.! O en deixo anotat import de producció per
què tot es va consumir tendre per a la casa i venut a lliures; però és 
segur que valia de sobres les 113 pessetes que ens resulten de pèr
dua amb l'ordi. 

1915-16 
Pessetes 

Llaurar, 10 jornals, a 8 ptes. 80 
Sembrar, 25 jornals de pagès, .a 3 ptes. 75 
Superfosfat, 400 quilos, a 13 ptes. 100 52 
Sulfat amònic, 1QO quilos, a 48 ptes. 100. 48 
Nitrat de sosa, 200 quilos, a 47 ptes. 100. 94 
Llavor, 120 quilos blat, 35 quilos ordi, 15 quilos cibada . 61 
Interès del capital valor de Ja terra 90 
Quatre ca~retades de fems 1 
Segar, 28 jornals, a 3 ptes. . . . 84 
Batre i traginar garbes 104 

Total de despeses. 706 

PRODUCClÓ 

25 quarteres= 1,325 quilos blat, a 40 ptes. 100. 
9 » = 290 » cibada, a 25 ptes. 100. 

10 » = 350 » ordi, a 30 ptes. 100. 
3,160 » palla, a 5 ptes, 100 . 

Total ingresos. 
Despeses. 

Beneficis. 

530 
72'50 

105· 
158 

865'50 
706 

159'50 
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1916-17 

Llaurar, 11 1/2 jornals, a 9 ptes. . . . 
Sembrar, 23 1 / ~ jornals, a 3 ptes. . . , 
Superfosfat, 400 quilos, a 15 ptes. 100 
Sulfat amònic, 100 quilos, a p~es. 100. 
Nitrat de sosa, 200 quilos, a 53" ptes. 100. 
Cendra, 350 sacs, a 0'37 ptes. sac . . 
Llavor, 145 quilos blat i 30 quilos ordi 
Segar, 6 jornals, a 4 ptes. 
Segar, 20 jornals a 3'50 ptes. 
Batre i íraginar garbes . . . 
Interès del capital valor de la terra 

Pessetes 

103'50 
70'50 
60 
63 

106 
129"50 

11 '50 
24 
70 

128 
90 ' 

Total de despeses. 916 

PRODUCCIÓ 

35 quarteres= ! ,855 quilos blat, a 44 ptes. 100. 
15 · » = 525 » ordi, a 39 ptes. 100. 

=3,400 » palla, a 7'50 ptes. 100. 

Total. . . 

816'20 
204'75 
255 

1,275'95 

Producció. 
Despeses 

1 ,275'95 pessetes 
916 » 

Benefici. . 359'95 pessetes 

1917-18 

Llaurar, 12 jornals, a 12 ptes. . . . . 
Sembrar, 35 jornals de pagès, a 3'50 ptes. 
Superfosfat, 400 quilos, a 22 ptes. 100. 
Fems, 385 barrals, a 0'75 ptes . barral . 
Llavor, 150 quilos blat i 35 quilos ordi. 
Radioactiu, 150 quilos, a 32 ptes. 100 
Segar a preu fet . . . . . . . 
Batre i traginar garbes . . . . . 
Interès del capital valor de la terra . 

Total de despeses. 

PRODUCCIÓ 

35 quarteres= 1,855 quilos blat, a 58 ptes. 100 
25 » = 875 » ordi, a 51 '40 ptes. 100 . 
720 quilos palla, a 7 ptes. lOO . . . . . . 
3,960 quilos palla, a 12'50 ptes. 100: . . . 

Pessetes ----
144. 
122'50 
88 

288'75 
81 
48 

110 
178'50 
110 

1,170'75 

1 ,075'90 
449'75 
75 

49-! 
---

Total d'ingressos. 2,094'65 

Producció. 
Despeses 

Benefici . 

3,094'65 pes~etes 
1 '170'75 )) 

923'90 pessetes 

5 

~ 
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Aquests són els resultats obtinguts en una superfície de 9,540 me
tres. Algú potser trobarà exagerada la valor que dono als productes 
recollits; però cal recordar que, en els llocs on no es produeix, costa 
molt més un producte, i a Vallbona, on no es cull gra, qui n'ha com· 
prat durant aquest any l'ha hagut de pagar als preus que jo fixo, 
igual que la palla. Enguany mateix, si haguessim volgut vendre, el 
blat ens el pagaven a 32 pessetes els 55 quilos, l'ordi a 18 pessetes 
quartera, i la palla, treta una petita partida que vàrem vendre a preu 
més baix, ens la pagaven a 5 pessetes quintar. 

Són beneficis, també, les quaranta quarteres d'olives r~collides 
en les cinquanta oliveres grosses que vegeten en la mateixa terra i 
amb les mateixes despeses (sense augmentar-los) que ens ha ocasio
nat el conreu del gra d'espiga. Solament s'han de deduir les despe
ses de recoJ·Jecdó. Demés, les tals oliveres han passat, de l'estat de 
decaïment i misèria a què les tenia condemnades un parcer deixat, a 
un estat flòrid i prometedor d'abundoses collites, cosa que podem 
afegir al capítol de beneficis. 

Si bé és veritat que aquests beneficis, tractant-se d'un terreny 
gens apropiat a Ja sembra de cereals, poden considerar-se satisfacto
ris, també ho és que no són orou per a rescabalar l'agricultor dels 
perniciosos efectes de les sequetats i les pedregades; però tampoc 
són tan despreciables que hàgim de deixar les terres sense sembrar, 
acostant-nos miserablement al terrible perill de veure'ns privats del 
nostre pa de cada dia. Sembrem! ... ¡Sembrem, que la pàtria ho ne-
cessita! -

joAN VALLÉS EsTRUC 
Vall\lo:1a, li de setembre de 1918 

Si sembreu blat, s_embreu-lo bé 

ARA que tant es parla d'intensificar la producció del blat, bé 
està que es procuri estimular ~els agricult?rs perquè la super
ficie conreada sigui portada al màximum; però, malgrat això, 

no s'ha de descuidar el perfeccionament de les diferents operacions 
que comprèn el seu conreu, de moltes de les quals depèn l'èxit en la 
collita. 

Ens ocuparem avui de la sembra perquè és de les tasques de què 
amb més propietat ha dit un autor que una terra fèrtil, ben adobada 
i millor preparada produirà més o menys, d'una fah·ó proporcional 
directament a Ja perfecció en la pràctica de Ja sembra. 

Per a arribar a taJ perfecció, l'agricultor ha de tenir presents, un 
cop escollida la varietat, els següents extrems, que considerem com 
a principals entre molts altres : 
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1. r Elecció de llavors. 
2. n Preparació o defensa contra les malalties. 
3. r Quantitat de llavqr que s'ha d'usar. 
4 t Profunditat a què ha de sembrar-se. 
5. è Epoca de Ja sembra. 
6. è Manera de practicar Ja sembra. 

7 

ELECCió DE LLAVORS. - La llavor, per a obtenir bones produc
cions, ha d'ésser excelent, car, obeint les lleis de l'herència, la quali
tat dels fills depèn de la dels pares. 

Veu's aquí resumides, a continuació, les condicions a què ha de 
respondre un bon blat per a servir de llavor ': 

J.r Ha d'ésser completament madur, perquè en el cas contrari 
germina malament. 

2." Ésser de la darrera collita, perquè amb el temps el poder 
germinatiu va minvant. D'això ja en parlarem més endavant. 

3.r No ha d'haver, en 'cap ocasió, experimentat principis de ger· 
minació, ja que, per mancar-li després les degudes condicions de 
madi, l'embrió pot ésser mort. 

4. t Els grans, en batre, no han d'ésser trinxats, ans al contrari, 
ben sencers. 

5. è Ha d'ésser desproveït de granes d'altres espècies, especial-
ment de les de males herbes. · 

6. è S'han de triar els grans més grossos i més pesants, cosa que 
en la pràctica ha de fer-se mitjançant els seleccionadors mecàni~s o 
la selecció metòdica, és a dir, sembrant, cada any, amb els grans 
obtinguts d'una extensió sembrada amb la llavor escollida entre les 
espigues més boniques i de plantes més vigoroses, de les quals s'han 
tallat els grans de la base i els de la punta. 

Un cop ja l'agricultor disposa d'una bona llavor, no n'hi ha prou 
que l'hagi repassat de les males gr,anes, sinó que ha de desproveir· la 
també de les llavors de les espores , bolets paràsits que podrien ata
car més endavant la planta filla ( carbó, càries) . 

PREPARACIÓ I DEFENSA CONTRA LES MALALTIES. - El tracta
ment més recomanable (potser el millor ) per a matar les llavors dels 
esmentats paràsits és el fonamentat en l 'ús del sulfat de cout:e i de 

la calç. 
Per a posar-lo en pràctica es pot procedir de diverses maneres, 

entre les quals escollim les següents: 
Es dissol mig quilo de sulfat de coure en 100 litres d'a igua, posant 

er sulfat dintre un saquet o cistell suspès en contacte amb les capes 
superiors del líquid, que per no estar saturades (perquè les que ho 
estan van al fons ) el dissolen més de pressa sense necess itat d'escal

far l'aigua , I, per tant, més econòmicament. 
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Fet això, es tira el gra dintre d'aquesta solució remenant enèrgica
ment i retirant els grans que surin. Al cap dé dotze hores s'aboca la 
llavor damunt un paviment ben llis, i, met:Jtre un obrer la paleja for
tament, un altre la polvoreja amb calç apagada finament polvorit
zada, fins que tots els grans quedin completament emblanquinats. 

Per a evitar que la calç caigui, en assecar-se, abans de la sem
bra, es pot afegir a la solució un quilo d'aiguacuit per 100 litres, o 
sembrar els grans encara humits, que és el millor, perquè sols s'ha 
de preparar la llavor a mesura que es necessita. 

Si es temen fortes invasions, el darrer tractament pot substituir-se 
per un altre: utilitzar dosis del 2 per 100 de sulfat de coure en les 
quals s' immergeix durant cinc minuts el gra col·Iocat dintre un 
saquet. Després es procedeix com en el cas anterior. 

L 'ús tot sol de la calç no serveix de res. 
Els grans trinxats o corcats no poden sulfatar-se, puix que per

den la facultat germinativa en posar-se el líquid anticriptogàmic en 
contacte amb l'embrió. 

Q J ANTITAT DE LLAVO~ A SEMBRAR.- Dada important és aques
ta, no solament per les conseqüències econòmiques que de la seva 
_çléterminació s'esdevener.J, sinó perquè de tothom és· sabut que el 
sembrar espès és un gran disbarat, així com també el sembrar massa 
clar. Ambdós extrems poden fer baixar la producció. 

Per sort no és dificultós de calcular la quantitat de llavor que s'ha 
d'esmerçar; però és una mica entretingut. 

Segons experiències fetes , un camp de blat ben sembrat, és a dir, 
que-doni el màximum de rendiment, ha de contenir de 300 a 400 es
pigues per metre quadrat. 

Mercès a un gran nombre de causes, no tots els grans sembrats 
arriben a produir una planta, i, segons precises determinacions, pot 
afirmar-se que de 100 grans tirats a un camp, suposant les millors 
condicions de medi, i altres , en la pràctica sols 50 arriben a produir 
una plaflta de blat. 

Ara bé: el blat fillola, i s'ha deduït que per terme mitjà un gra 
dóna tres peus, i que per cada peu correspon poc mé·s de mitja espí 
ga, és a dir una espiga per cada dos peus. 

Veu's aquí, doncs, pt:>r què, malgrat germinar solament el 50 per 100 
dels grans que es tiren a un camp, per a obtenir 300 o 400 espigues per 
metre quadrat, havem de tirar 300 o 400 grans per la mateixa superfície. 

Si tots els grans de les diferents varietats conegudes fossin 
iguals, determinant el nombre que en conté un litre de qualsevol d'a
quelles, sabríem el nombre de litres de llavor neces~aris per hectàrea~ 

Per dissort no és així, sinó que cada agricultor ha de fer se el 
càlcul per -la varietat que gasta (cosa, com hem dit, una mica entre-
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tinguda); però, si són alguns a fer-lo, se'n pot sortir en poça estona. 
Es compten 1,000 grans, i es pesen. Espesa també un hectolitre 

de blat, i, dividint el pes d'aquest pel dels 1,000 grans, sabem el 
nombre del mils grans que conté l 'hectolitre, i aleshores sèrà ben 
fàcil de ca1cular els litres que necessitem per a sembrar 300 o 400 
grans pèr metre quadrat, o 3 o 4 milions ·per hectàrea. 

Practicada la sembra en aquestes condicions, sols és qüestió, al 
temps de la collita , de comptar si per metre quadrat hi ha més o 
menys de les 300 o 400 espigues, per a saber si hem sembrat espès 
o clar: 

La xifra que determina la quantitat de llavor és diferent en cada 
comarca, ja que pot dir-se que és una .variable funció de la tempera
tura, de la humitat, de la ferti litat i naturalesa del terr~ny, de l'època 
de sembra i de la facultat germinativa de la llavor. 

Com a norma, hem de dir que, com més dolentes són les condi
cions de medi (fred, poca humirat, pobresa del sòl, poca preparació 
d'aquest. .. ), més espès cal sembrar. 

Com més vella és una llavor, més cal sembrar-ne, com ho demos
tren les xifres següents, degudes a Hamberland: 

Blat d'l any 89 per 100 de grans germinatius·. 
» de 2 }) 97 » }) )) 

» de 3 » 98 » }) )) 

» de 4 )) 71 )) )) 

» de 5 » 5 » » » 

Els blats de ·primavera s'han de sembrar més espessos que els de 
tardor, puix que aquests tenen més temps per a desenrotllar-se, i, 
per tant, estan en millors condicions. · 

Si la llavor ha estat sotmesa al sulfatatge, cal dir que augmenta 
de volum, convertint-se un hectolitre en 125 litres, i de vegades més, 
segons la durada de la immersió en la solució. 

PH OFUNDHAT A QUE s'HA D'ENTERRAR LA LLAVOR.- Com més 
humit és un país i més compacta és una terra, menys s'ha d'enterrar 
la llavor. 

Segons Mr. Laure, a més de 8 centímetres tots els grans de blat 
es podreixen; i no germinen a més enllà de 16 centímetres de pro
funditat, segons Mr. Barreau. 

Ultra l'aeració de la temperatura i de la humitat que la sement ne
cessita per a desenrotllar-se, li manca també la llum. 

Diu Mr. Garola : «La plàntula menja en dos rastells >: de les 
substàncies contingudes en la llavor, i de l'aire mercès a l 'acció de ,Ja 
llum. Com més pregonament és !plantada la llavor, més tarda a arri
bar a la superfície: per tant, havent de viure en la foscúria, sols es 
pot pejer d'un rastell, tenint present que, si les r.eserves de la grana 
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són consumides abans de poder arribar a la llum, la. plàntula mor 
d'inanició. 

Després de les clarividents experiències de Risler, de tothom co
negudes, pot afirmar:se que la millor profunditat d'enterrament de Ja 
llavor és la que va de 4 a 6 centímetres, segons els casos; podent 
arribar a 8 en les terres molt lleugerès. 

EPoCA DE SEMBRA. - Depenent l'època en què ha de pract i
car-se la sembra, entre altres factors l'existència dels quals està en les 
nostres mans, de dos damunt els quals la voluntat de l'home no pot res, 
com són Ja temperatura i la humitat (i aquí parlem dels terrenys 
de secà), és del tot impossible posar-la a priori d'una faisó precisa. 

L 'agricultor que coneix la regió que conrea, coneix també, encara 
que aprox imativament, el seu règim climatològic; i sap , per tant , 
apreciar el moment en què ha de sembrar, adaptant, quasi rutinària
ment, tal noció del medi, ç¡mb les seves orientacions i principis res
pecte d'aquesta operació. 

Anem a exposar breument el fonament en què ~a de basar-se Ja 
sembra per ésser practicada segons la ciència mana i no obeint les 
esmentades orientacions i principis, que, malgrat ésser més o menys 
fills de la pràctica, no deixen d'ésser molt rutinaris. 

El blat, en bones condicions d'humitat, enterrament i ventilació, 
no germina fins que la temperatura del medi és almenys igual 
a + 6° c. 

Veu's aquí, doncs, que per a determinar les dades límits, abans o 
després de les quals, segons sigui primavera o tardor, no es pot efec
tuar la sembra, n'hi ha prou amb cercar en la corba mitjana de tem
peratures de la localitat les èpoques de l'any en què la dita corba 
passa pel mínimum (quant a la germinació del blat) de 6° c. 

És clar que s'ha de tenir en compte que el blat, per a treure la 
tercera fulla, necessita uns 300° de calor, dels quals ha de poder fru ir 
abans dels grans 'freds hivernencs, paralitzadors de tota vegetació. 

Veu's aquí per què no convé mai esperar aquell mínimum, per a 
sembrar .en la tardor, sinó practicar aquesta operació tan aviat com 
es pugui, així que la humitat i la preparació del terreny ho permetin. 
En el cas contrari (i parlem de les sembres de tard. or ) val més fer un 
blat de primavera,que sembrar-ne un de tardor massa tard. 

En els països secs, és la manca del factor humitat que impedeix 
fer més sembres de blats a la primavera. 

Un altre motiu pels quals no és possible sembrar primerencament 
en la tardor, és el temps que manca per a practicar les treballades 
destinades a la destrucció de les herbes, les condicions de desenrot
llament de les quals ha de tenir en compte el bon pagès. 

És aquesta la raó. per la qual s'ha de sembrar a la primavera , din-
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Tres se'mbradores ~··regues acoblades 

Arrencant rosto ll, desterrossant, sembrant i colgant d'un sol cop 

Altre acoblament de sembradores 

En els països en que són grans les extensions de terreny a conrear, 
es precís recórrer a les sembradores, acoblades i tirades per tractors per 
a evitar els inconvenients de moltes cavalleries enganxades juntes. Moltes 
vegades (vegi's el segon gravat) d'u na sola passada es ve ri fi quen , a més de 
la sembra, les treballades preparatòries, com per exemple, arrencar 
rostolls i desterrossar, cosa que si bé té l'aventatge de Ja rapidesa i eco
nomia de treball , presenta el defecte capital d 'afavorir molt poc la ni
trificació, tan necessària en països on van escassíssims els adobs. 



1. Sembradora a voleig. Vegi 's els 
discs gira tor is que escampen el gra . 

2. Sembradora de cinc relles, per 
a una cavalleria. Té una palanca 
graduadora de la quantitat de llavor 
i altra per a ranar l'espaiament de 
les regues. 

3. Sembradora Rud-Sack. Sembra 
a línies; però amb una senzilla mo
dificació pot fer-ho aixamerant. Té 
avan tre u dirigible per a sembrar en 
línia perfectament recta. Sols colga 
la llavor, afegint-hi unes forquetes 
ad hoc . 

4· Un cultivador a dents vibratò
ries convertit en sembradora. Mal
g rat sembrar aixamerant, les relles 
vibratòries afileren els grans. 
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tre dels límits que la temperatura mana, tan aviat com es pugui, per
què el blat s'instal'li en la terra abans que les males herbes l'ofeguin. 

· El que s'ha de procurar és que, amb les treballades preparatòries, 
selecció de la llavor i rotació perfecta qe conreus, no hi hagi males 
herbes. 

ÜPERACIÓ DE LA SEMBRA. - Perjudica molt el blat,' sobretot en 
néixer, el que les arrels trobin espais bruts en desenrotllar -se. 

La terra ha d'ésser, en general, com per a totes les llavors, fina , 
un xic apretada, adherint-se als grans, tocant-los per. totes parts, 
facilitant així, en gran manera, llur nutrició i proporcionant a les arrels 
un mitjà sòlid i menys exposat a les dislocacions filles de Ja gelada. 

Malgrat això, Mr. Garola diu que per a les sembres de tardor 
convé que la terra sigui superficialment un xic aterrossada, sobretot 
en els països on neva, car així la neu es veu detinguda pels terros
sos, fent de mantell protector, puix que ja és sabut que sota d'ella la 
temperatura mai arriba als límits inferiors de fora. 

Les rasclades preparatòries per a aflonjar el terreny, i els acano
nats abans o després de les gelades, però sempre que la terra no 
gÚardi l'atapaïment necessari, seran les' treballades a què ha de 
recórrer el sembrador. · 

Si no n'hi ha prou amb els ra·scJes per a desfer els terrossos, 
s 'haurà d'utilitzar un desterrossador. El d'En Zulueta dóna exceJ·Jents 
resultats, segons pròpia experiència. 

Una distribució perfecta, que s'acosti tant com sigui possible a 
l ' id~al d'En Rísler de sembrar els grans a iguaJ.distància els uns dels 
altres, un enterrament adequat i uniforme, i economia de llavor i 
feina, són les bases d'una bona sembra. 

És aquesta la raó primordial del per què en la pràctica d'aquesta 
operació han de preferir-se les màquines als sembr?dors, per cert 
més escasos cada dia, almenys els bons. 

No tenim espaí per a descriure els diferents sistemes d'aquests 
aparells, que poden sembrar aíxamerant a regues o línies i a pics, car 
l'espai ens manca : sols ens acontentarem amb publicar uns quants 
tipus de sembradores, apuntant a continuació, per a acabar, els 
aventatges que presenten, especialment qué!_n deixen el gra a lfnies o 
a pics, que són les disposicions més racionals i pràctiques : 

t.r Enterrament uniforme i, per tant, desenrotllament regul ar . 

del blat. 
2.n Economia de llavors, de vegades d'un terç, car no hi ha pèr

dues per mala distribució, enterrament excessiu o deixant el gra per 
als ocells. 

3. r Economia de treball i millor fet , podent sembrar amb fort 
vent i estalviant les tasques d'enterrament. 
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4. t Rapidesa en l'operació, permetent aprofitar el millor temps . 
5 è Sembrar a regues o pics, permetent donar cavades i màquina. 
6.è Distribució regular, deixant entrar el sol i l'aire entre les 

línies , Impedint la bolcada, i, per tant, el rovellament. 
Veu's aqu'í les raons per les quals, sempre que l'extensió i carac

terístiques topogràfiques de les terres que es menen ho permetin , 
s'ha de procurar tenir una sembradora. 

Però ens cal advertir que, encara que n'hi ha de diverses mides 
i condicions, no totes van bé, i per aquest motiu s'ha d'escollir d'una , 
bona marca i , si és possible, se n'ha de fer la prova abans. 

Pel que s'ha dit es pot compendre que l'operació de la sembrà 
no manca de complicacions, ni és tan senzilla com pot semblar als 
llecs en la matèria. 

I ara , en acnbar, havem de dir ço que diguérem en començar: que 
de la sembra depèn en una proporció considerable l'èxit de la collita. 

Avui dia el gest august del sembrador s'ha vingut a substiiuir.per 
màquines que, si bé no presenten tanta poesia, fan més i millor feina 
nmb major economia, que és el que s'ha de cercar en la pràctica. 

joSEP M. a SOLER CuLL 

Folklore de la Pagesia 

BESTIES DE PEU RODÓ 

MULA' MU L 

U N altre dels animals auxiliars de l'agricultor és la mula, sobre
tot en països de terra plana i forta. 

'-Hem vist que el bou fruïa de certa consideració per ha-
ver con_templat el naixement del Fill de Déu i perqu·è l 'escalfà amb el 
seu alè. La mula, tot al contrari , també es trobava a la cova de Bet
lem; però, més gormandfl, no fent se ·càrrec de la pobresa en què 
naixia el Redemptor del món, es menjava la palla que li servia de 
jaç. És tradició perpetuada de distintes maneres per la literatura oral 
popular , com n'és exemple aquesta deliciosa cançó mostrejada: 

A la . terra de Betlém 

ÇP· Ol' l' J J Jij;J I G~~~•t --~"ili r A4i 
Lrrg A la ter ra de 8ct l ém, com es ter-ra de J¡¡ _ de a, 

~ - ~ - ~ E' J .F 111 u:r 1 ¡' 1 a· G !J .. ' '· :r IIVtittl 
so•n pas-seja -va la l~r - gen s o ta l'om br<t - d'u naes tre lla que hai 

e ç:,~ _,. ' ? J j· b li ~ J' 1 J=:= 11 
A,/ cordi vi n o con f"le cha dea m or 
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92. - A la .terra de Betlem, 
com és terra de judea, 
se'n passejava i:J Virgen 
sota l'ombra d 'una estrella. 

Ai ! ' 
Cor dil'ino con flecha de amor, 
Sant josep se la mirava; 
paraules de amor li'n deia: 
-- Què fa aquí la buena Virgen, 
\,í·rgen sagrada 1' doncel!a? 
- Me miro I'H1jo de Dios 
rzacido en tanta pobreza. 
No tinc r·es per a abrigar-lo 
sinó un plllíadilo d'herba 
que la mula se la hi come 
i al pobrecito la hi lleva, etc. 
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D'aquí, d'aquí li ve el mal a la mula; perquè, segons es conta, en 
càstig d'haver·se menjat la palla del pessebre, restà estèril i sempre 
més ho ha estat, i la seva carn no és mergívola. 

Però, animal de gran -cost com és, no deixa d'ésser molt contem
plada; i per això, en algunes poblacions, com ens conta Mn. joan 
Segura, quan compren un mul o una mula, abans de ficar-se'l a casa, 
una persona de la família del comprador (generalment una dona) va 
a casa de quàlsevol veí, i per amor de Déu li demana que li dongui 
un panet, .com podria fer un pobre quan demanés caritat; i hem el 
fa menjar a la bèstia davant de casa seva, i no fica aquella a l'esta
ble fins que se l'ha menjat del tot, com si aquell pa donat de caritat 
fos un preservatiu contra tots els mals que pogués tenir Ja bèstia. 

L 'aforística ens dóna certs consells referents a la mula, en els _ 
quals es pren per punt' de comparació Ja mula o el mul: 

93. - Mula que faci hi.. i .. i 
i dona que parla llatí, 
mai tenen bona fi. 

94. -Mula guita 
de tothom sospit1. 

95.- Mula tordilla, 
o molt falsa o molt fina. 

96.- Bosd i mula 
cada dia se'n pensen una; 
i el dia que no la fan 
la guarden per l'endemà. 

97. - Si vols ¡;11ula sense vici, 
vés a peu. 

!:JS. Per anar a Roma, 
ni bossa buida 
ni mula coixa. 
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Es reprèn a un que dóna massa importància a Ics coses accessò
ries, quan se li diu: 

equivalent a 

99. - Cada untura 
mitja mula. 

100.- Un dit de mal, 
dos sous d'empastre. 

És també freqüent el dir 

101 . -Bonic fermes la mula.
¡ la fermava per la cua. 

burlant-se dels que fan les coses al revés de com les han de fer. 

102. - No se sap de qui són els matxos, 
fins que el traginer és mort. 

es significa que no és prudent aventura·r judicis. 
El cultiu de les cobles, que en altres països (com Galícia, Caste· 

lla, Extremadura i Andalusia) ha merescut l'atenció de gent erudita, 
en la nostra terra sembla que s'ha reservat només per a la gent sen
zilla. Per això abunden tant les formades per motius populars agrí
coles. 

Es diu, per exemple, censurant el qui sempre contradiu: 

103. -Un dia venint de Targa 
vaig passar pels Eixaders, 
vaig troba una mula cega 
que llaurava de través. 

Animal gros desgairat de si la mula, sentireu dir, abocant una 
sàtira: 

I no menys: 

104. -Repareu-la quan va a missa: 
amb el garbo que ella hi va, 
·sembla una mula de carro 
quan la menen a tirar . 

105.- No he vist cap mula de frare, 
ni cap matxo de rectO , 
que faci cames tan grosses 
com la que festejo jo. 

176. -- La cacera del vicari 
i la mossa del rector , 
bon parell de mules guites 
per un poble llaurador . 

amb ço que es ve a dir que, per al s pagesos, una pagesa. 



Agricultura IS 

Aquesta cobla reflecteix un moment de despit: 

(Continuarà) 

107. - ja m'han dit que no em voleu 
perquè sóc pastor.a i guardo: 
algun dia me'n veureu · 
amb quatre mules i un carro. 

VALER I SERRA I BOLDÚ 

SITUACIÓ VINÍCOLA 

Situació? Força desdibuixada, car no es precisen bé els contorns 
de les coses a la distància que hem de mirar~les. 

Diuen uns . que és sobradíssim el stock per al consum interior; i, 
malgrat que tinguin raó, no ho és prou de bon tros, ja que vénen 
les notes de reacció a explicar-nos que quelcom de prou vàlua deu 
haver-hi quan els preus augmenten. 

Altres creuen que les collites migrades comporten la tria de clas
ses bones, i d'aquestes, únicament, són les cotitzades en alça. Tam
bé semblaria raonable l'explicació sj en els mercats solament tingues
sin bona rebuda les classes i tipus de fina elaboració; però la realitat 
ens ha fet veure que vins de poca consistència i escàs treball surten 
com els d'elaboració cuidada si no es presenten en massa considera
ble volum. És a dir, espigolar partidetes i a Ja que salti, per no esva
lotar l'aviram del corralet. 

Altres pretenen que Ja major valoració és circumstancial i mo
mentània, car el comerç ha solament ajustat tipus frescos per remun
tar classes revellides. L'argument de la frescor serà viable perquè la 
tardor, anunciadora de l'hivern, és l'hora que topa; que per altra 
cosa no sabríem veute -hi un fonament, a la reacció dels mercats. 

Alguns llegidors i tafaners que pretenen seguir els cursos i cau
ses dels fets, judiquen que la millora de la moneda estrangera podria 
explicar la· creixent activitat dels embar~::aments a França, que, natu
ralment, arrosseguen l'activitat dels centres nacionals; i això ja té 
alguns punts de vista més acceptables i que, si van seguits dels an
helats propòsits de 'pau, podrien ésser raó suficient per a la nostra 
no menys desitjada normalitat vinatera, car seria llavors pura qüestió 
de trasbals i material de transpor~. 

Manquen encara dades fermes de les collites de fora Espanya; 
però quelcom ens arriba en forma d'impressions de gent coneixedora 
que fan suposar que els volums totals disponibles no abastarien al 
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consum i a la exportació. I diuen els malpensats que, si el comerç 
d'ací comença a bellugar-se, serà perqu~ l'empeny quelcom que irem 
coneixent. 

Diguem, però, amb aquella franquesa que la ve~itat reclama, que, 
de moment, són preus isolats i d'escassa importància els coneguts 
com a contractació efectiva, car és més nominal que efectiva la reac · 
ció amb vistes al mercal general. Però la tendència és indici, com ho 
és (i amb precedents) la resistència del negociant a que li yegin de-
sitjos de mercaderia que se li tornen preus d'encariment. . 

I, enfront d'una resistència compradora, ve la defensiva venedo
ra, que no es deixa convèncer que mal any, poc vi, preus de matè
ries caríssimes i vendes reventadores siguin proporcions d'equitat. 
I, per això, el vi a les bótes sense que la dona s'hi emmetzini. En 
què finirà? La nostra missió no és la de fer pronòstics, sinó la de 
constatar fets dels quals cadascú tregui el resum que li a_comodi. 

Si al lector vinyater i vinater li pl(!uen les pessetes 1 '20 a 1 '35 
grau hectolitre, segons color i tipus, el mercat compra als cellers 
sen~e major regateig. I algunes collites diuen que han ultrapassat la 
fita comercial, sense que ho tinguem per cosa exagerada. 

I cap altra situació, per ara. 

P.-j. LL. 

INFORMACIÓ 
Estímuls a la producció del blat.- Està pròxim a finir el' termini per a 

sol·licitar de les Alcaldies de cada un del termes municipals els estímuls a la pro
ducció del blat acordats per les Corts, mercès a la presentació de les declara
cions jurades de !~s superfíçies destinades al conreu d'aquell cereal durant l'any 
agrícola de 1917-1918. 

El djt.termini, _que primitivament era de quinze dies, segons la circular de la 
Comissaria General d'Abastiments de 17 del passat agost, va éEser prorrogat per 
un mes a partir de la publicació, en la Gaceta de Madrid i Bolet in es Oficiales de 
les provfncies respectiVes, de la"R. O. de 23 de setembre passat (Gaceta 24). 

Veu's aquí per què recordem això; car els propietaris que vulguin aspirar a 
tals beneficis han d'afanyar-se a presentar les declaracions jurades, redactades 
amb tota exactitud, ja que, si no ho fan així, s'exposen a perdre, ells i els enco
bridors de la falsedat, tots els beneficis acordats per les Corts, podent-los ésser 
exigides les responsabilitats legals que siguin del cas. 

Del Concurs de femers organitzat per la Mancomunitat.-Sabuda és la 
importància que en tot temps han tingut els fems en l'economia de l'alimentació 
vegetal, i més ara que els adobs químics fan tanta falta. 

És aquesta la raó per què, en els temps que correm, l'agricultor ha de procu
rar més que mai, no sols produir el màximum de fems, sinó elaborar-los de la 
faisó més racional i perfecta. 
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Per això la Mancomunitat de Catalunya ha · cregut èonvenient organitzar un 
concurs per a premiar el millor femer de Catalunya. 

El termini per a presentar les sol·iicituds fineix el ·dia 30 del corrent mes 
d'octubre. · 

El premi concedit és qe 500 pessetes, i la publicació dels premiats es farà en 
un opuscle de divt:lgació . 

Per a concórrer al dit certamen cal presentar dibuixos, plànols, fotografies, 
croquis i descripcions a bastament perquè el Jurat pugui fer-se càrrec de la cons
tru.cció dels femers sense haver d'auarlos a visitar; ço que no obsta que el que 
surti premiat sigui visitat per a completar la noció de conjunt i comprovació de 
les dades presentades. 

Les sol·Jicituds han d'ésser trameses a la Direcció dels Serveis Tècnics 
d'Agricultura de la Mancomunitat (Urgell, 187). 

Agricultors!. Tots els que tingueu un bon ·fèmer haveu de concórrer a aquêst 
certamen perquè tothom conegui com heu fet ús dels vostres coneixements en la 
construcció d'aque;;ts laboratoris, i perquè aprenguin els que van errats. 

' 
Alteraèió de les tarifes ferroviàries per al transport de fems. - Les 

Companyies ferroviàries han apujat l'import de les tarifes en el transport 
de fems. 

Això ha originat fort es protestes per part dels agricultors catalans, en espe
cial d'aquells que, com els dedicats al conreu de la vinya, no produeixen els 
fems en les finques, sinó que es veuen obligats a importar-los. 

Un periòdic del Penedès, ocupant-se de !"assumpte, diu que, mercès a aquest 
alçament de les tarifes, un vagó de fems costarà 80 pessetes de Sans. al Vendrell; 
ço que equival a no poder usar-los. 

No faltava res més als agricultors e!>panyols! 
Quan per raons d'ordre internacional se'ns-feia impossible la utilització dels 

adobs minerals, i quan (com diu molt bé un periòdic barceloní) «per totes parts 
s'exterioritza la necessitat d'augmentar els rendiments de l'agricultura i es dicten 
disposicions conduents a tal fi, aquf és un fet l'anomalia de robar als agricultors 
l'únic element amb què comptaven per a p< rtar la producció per un¡i via 
ascendent». 

No cal rlir que el desig de tothom és que les coses tornin a llur primer estat, 
o que millorin si pot ésser. 

L'Escola Superior d'Agricultura ajorna la inauguració del curs.-Degut 
a ·les anormals circumstàncies en què es troba Barcelona, la Direcció de l'Escola 
Superior d'Agricultura ha decidit (demanant-nos. que ho féssim públic) ajornar 
l'obertura del curs, que, com els altres anys, havia de tenir lloc el dia 15 del 
corrent. 

Als alumnes matriculats per a cursar els ensenyaments tant del grau de Tèc
nic agrícola com del d'Enginyer agrícola, els serà avisada oportunament Ja data 
que s 'assenyali per a la inauguració de les classes; cosa que Déu faci que sigui el 
més aviat possible, car això serà indici que les circumstàncies esmentades 
hauran desaparegut. 

El termini de matriculació queda prorrogat fins a la nova obertura, abans de 
la qual es tornaran a celebrar exàmens d'ingrés per als que ho soJ·licitin. 

Les brises.-Donada l'escassesa i l'en)airat preu (conseqüència d'aquella) dels 
tortós i altres residus industrials destinats a l'alimentació del besti¡:¡r, les brises 
de les veremes es vendran a 111illor preu que altres anys . 
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Al de 5 pessetes els 100 quilos es venen per a tal fi a la comarca del Noia, 
mentre que en la destii ·Ieria cooperativa de Martorell es procedeix a l'emmagat
zement i recollida de les de la comarca i associats per a l'obtenció de l'esperit de 
vi i matèries tartàriques. 

L'exportació vinícola espanyola va en augment.- Molts són els produc
tes vinícoles l'exportació dels quals va en augment, ço que demostra UJ.l major 
desenrotllament, també d'aquest ram de Ja nostra activitat. 

N'és bona prova que els vins espumosos s'han exportat enguany en doble 
quantitat que l'any darrer, i que l'import només dels exp~dits durant els mesos 
transcorreguts és de 110,400 pessetes. 

L'exportació de les misteles negres ha estat també superior, ja que es valora 
en 249,880 pessetes; i la de l'esperit de vi, de 17,701 hectolitres ha ascendit 
a 82,138, amb una valor de 8.231,600 pessetes. 

Fulla divulgadora.- Ara que els nostres governants es dediquen, i amb molt 
encert, a estimular la producció del blat, la nostra Mancomu'nitat, mitjançant la 
Direcció d'Agricultura, ha publicat una fúlla divulgadora intitulada La sembra 
del blat i firmada pel distingit enginyer agrònom P. j. Casaii'O, cap dels Serveis 
de Terra Campa . 

Aquesta fulla conté tots els principis que s 'han de tenir en compte per a fer 
una bona sembra; car no se'n treu res de sembrar molta extensió de terra, si nò 
es practica com cal: «més val menys i millor- diu l'adagi-que molt i malament». 

I tractant-se de la sembra del blat , s'ha de procurar, enca1 a, que ço que es 
faci n'o solament sigui ben fet, sinó que de més a més sigui molt. 

Veu 's aquf, a continuació, els títols dels capítols de l'esmentada fulla, que no 
copiem p~rquè ja s'escamparà profusament, perquè l'espai de què di!< posem no ho 
permet, i, finalment, perquè en sortir aquella ja estava donat a la impremta l'arti
cle Si sembreu blat_. sembreu-lo bé (més extens, per altra part, que el que permet 
una fulla divulgadora): 

-La selecció de llavors . 
- Quins són els aventatges de la selecció de llavors . 
~Com és practicada la selecció del blat. 
- Com és millorada una varietat. 

-Preparació de la llavor. 
-Sulfatatge de les llavors. 
- Quantitat de llavor que cal utilitzar. 
- Cal sembrar les varietats isoladament, o cal barrejar-les? 

- Época <fe Ja sembra. · 
- Profunditat a què cal sembrar. 
- Convé sembrar el blat a línies? 
- Quins adobs cal aplicar al cultiu del blat en els moments actuals? 
Felicitem l'autor i la Direcció d' Agricultura per l'encert i l'oportunitat 

d'aquesta publicació, de la qual cal esperar molts beneficis si és, com desitgem, 
llegida i atesa per la nostra pagesia. 

--------------0----~---
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LLIBRES REBUTS 
Acabem de rebre de la çasa editorial P. Salvat, de Barcelona, un altre volum 

de l' •Enciclopèdia Agrícola Wery» (traducció al castellà), el qual· continuarà la 
tasca de divulgació, en la nostra terra, d'una publicació de tant interès agrícola. 

Als volums ja rebuts, havem d'afegir, lïntitulat Viticultura, de P. Pacotet, 
obra premiada per l'Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques i per la Societat 
Nacional d'Agricultura, de França; ii·lustrada amb 240 gravats i precedida d'un 
pròleg del Dr. P. Réguard, director de l'Institut Nacional Agronòmic de França. 

Veu ·s aquí ¡;:ls títols dels seus principals capítols: 

I. Història natural del cep. 
Il. Anatomia i fisiologia del cep. 

III. Factor de )a qualitat i producció dels vins. 
IV. Geografia vitícola. 
V. Cultiu del cep. 

VI. Ampelografia i reconstitució. 
VII. Malalties de la vinya. 

De la llibreria de Francesc Puig hem rebut les següents publicacions d'interès 
agrícola: 

El canejo, la liebre ~ ellepórido. - Manual practico de la cria y muitiplica
ción de dichos roedores .- Descripción de todas las razas, enfermedades y su 
tratamiento . -Manera faci! y segura de hacerse una ,renta anual de 2,000 pese 
tas, por don Francisco de A. Darder y Llimona, veterinario y naturalista, direc
tor del Parque zoológico, Museo zootécnico municipal y Laboratorio ictiogénico 
de Barcelona. 

La miel !' la cera de abejas -Estudio de ambas substancias y sus aplicacio
nes médicas, industriales y domésticas.- Procedimientos antiguos y modernos 
para su extracción y elabGración. - Hidromieles. ~ Vinagres de miel. - Bebidàs 
enmeladas. - Aplicaciones de la miel a la vinicultura.- Fa¡sificaclonel' y medios 
practicos para descubrirlas. - Generalidades sobre la importancia de la apicul
tura moderna. Por Alfonso Nogués. 

El Cerdo.- Historia. - Caracteres zoológicos. - Razas. - Pocilgas. - Re
producción y multiplicación. - Cria y engorde. - Alimentación. - Enfermedades 
y matanza. - Tratado completo de Salchichería. Por Rafael Sa/avera!' Jrias 
(edición ilustrada). 

EL Canario. - Su origen, razas, cria, higiene, cruzamientos y enfermedades. 
Por Antonio Recasens, ornitólogo. ' 

CONSULTORI En aquesta secció es respondrà a totes 
les consultes QHe facin els senyors subs· 
criptors indicant el número de subscripció 

P. F., de Vilaseca. - Per a solucionar el problema que vostè ens proposa, es 
qüestió, com molt bé diu en la seva lletra , d'actuar damunt la fermentació, millor 
encara, damunt els ferments viniès. · 

Per a obtenir això, res més senzill que usar un retardatriu o paralitzador del 
fenòmen, com per exemple el gas sulfurós. 
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Segons les dosis utilitzades, pot immobilitzar-se temporal o perpètuament la 
vida dels ferments . 

Veu's aquí ies dades que inclou en la seva obra P . Pacottet f Enciclopédia 
Agrícola \lerp): 

125 grams per hectolitre maten el llevat al cap de 15 minuts 
27 » » » » » >> » 1 hora 
1 0'8 )) )) , )' ,, >~ >> 24 ), 
5'4 » » » » •> al cap de molts dies 

La dosi de 21 grams per hectolitre immobilitza els ferments sense matar-los, i 
prova n'és que en tornar-los a barrejar amb un vi normal tornen a posar-se en 
activitat. 

És clar que aquestes quantitats són relatives, car la producció de sem ~l i:mt 
efectes és cosa que depèn de les races de ferments, entrenament d'aquests al dit 
gas, temperatura, ambient, etc ., etc . 

. Per a Ja producció del gas sulfurós li recomanem l'ús de la sal comercial ano
menada metabisulfit de potassa, que té la propietat de desprendre en solució a un 
52 a 57 per 100 de gas sulfurós. 

Una vegada collits els raïms que primer maduren, eiS' trepitjarà com més aviat 
millor; i abans d'iniciar-se la fermentació barrejarà amb el most de 50 a 70 grams 
de metabisulfit de potassa, dissolts prèviament en una mica de most . 

Com més grosa sigui la temperatura exterior, més considerable ha d'ésser la 
dosi de metabisulfit. 

En el cas que el trepig no pugui efectuar-se immediatamént, començarà per 
arruixar els raïms, dintre les portadores , amb una solució aquosa de metabisulfit, 
conservant els raïms en lloc ben fresc. 

Quan arribi la verema dels ceps que maduren més tard, barrejarà els mostos 
procurant que el que s'ha sulfitat s'airegi, abocant-lo de certa alçària damunt 
d'un cove o una post, coi·Jocats en el cup que contingui l'altre. 

Així l'àcid sulfurós s'oxida, i el most experimenta una dessulfitació que torna 
a deixar en disposició d'actuar. 

Ha de tenir compte, sobre tet (per això li ho tornem a repetir), que no s'iniciï 
la fermentació, perquè aleshores és molt difícil d'aturar-la. 

C . F. i F., de Masroig,-Bo és que es prengui interès per tot el que siguin 
innovacions útils a l'agricultura pàtria; però cal tenir en compte que pobre del 
que creu tot el que diuen els llibres! 

Veritat és que la palla mòlta és , per al gros bestiar, molt més assimilable que 
la que està sense moldre, i que en aquell estat és aplicable a l'alimentació de les 
gallines, però sóc del parer d'aconsellar-li que dirigeixi les investigacions d'eco
nomia, en l'alimentació de les aus de corral, vers la manera de racionar-les , mi
llor i més econòmicament, amb les substàncies conegudes en la nostra terra, so
bretot existint tants residus industrials de bona composició i baix preu. 

No sé el que li podria costar l'instai·Jació d'un molí per a moldre palles; però 
amb tota seguretat puc dir-li que no pot ésser econòmic per a una petita explota
tació avícola, sobretot 'tenint en compte la pobra composició de la palla de cereals . 

Aquí no · s'ha fet res , o quasi res, sobre aquest particular, com vostè diu molt 
bé; però puc adreçar-lo a D. j. Moret (Rambla de Fernando, n." 29, Lleida), qui 
li donarà tota mena de dades, car ell tenia el projecte de fer una instai·Jació de 
molins d'aquests, per aprofitar les palles de céreals, alfa lsos avariats, espigots 
de blat de moro, bolls, etc., i fer barreges especialment destinades a l'lllimenta
ció de diverses menes de ,bestiar. 



B~.scules 
caixes pera 

e~ bais 

~~lÇ}@[f[f?)~~ 
PArl~ment, 9 

~&lre$~~®00~ --·--
·---------------· 

' •••••••••••••••••• 
Agricultors! 
Empleeu juntament amb els 

1 adobs químics o orgànics el 

I Fertilitzador 
Radiactiu 

B. B. C. 
que és un poderós estimulant 
de la vegetació que augmenta 
les collites considerablemènt 
Agència general per a Espanya del FERTI

LITZADOR RADIAilTIO H. B. Il., Brucb, 
' núm. 42 : Barcelona. -De venda en les 

principals cases d'adobs. d'Espanya. 
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