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ARBR.· ES 
PER A REPOBLAR RIBERES 

POLLS BORDILS, POLLS NEGRES 

CAROLINES, PLÀTANS, ACÀCIES 

C;rsa especialitzada ·en la producció de POLLS :: Una pràctÍca 
seguida durant vint-i-cinc anys, en la selecció de les millors varietats 
d'aquests -arbres, és garantia de que servim les classes de POLLS 

de més ràpïd i de major desenrotllo 

' 
MiQUEL BOSCH BATLLE 

BORDILS (Girona) 

NOTA. - Contestarem quantes consultes s'ens dirigtixin interessant el millor èxit 

de les plantades. · 

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS 

PER A TOTA MENA DE 

TINES PER A VI, BAS

SES PER A AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

CII\\ENT ARMAT, 

LA CASA 

1 

LLUIS SANS 
Carrer Trafalgar! 14 

BARCELONA 

TÉ ESTABLERTA 

UNA SECCIÓ ESPE

CIAL DE PRESS_u

POSTOS I PLÀNOLS 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII / ____ ~ ___ _¡I JJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Blacula model 253 per a Desar vagonetea 

BASCULES 

ARI SÓ 
SANS, IZ:BARCELONA 

Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, 
magatzems d'olis i vins i indústries, per 

llur duració, seguretat i exactitud. 

Caixes d'acer per a guardar valors 
per a obrir amb clau i sense clau. 

· Demani dibuixos i preus a 

ARISÓ : Sans, JZ : BARCELONA 
4 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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B~.scules. 
• ca1xes pera 

ca. bais 

l?~lÇ;~!f[l5)~~ 
- ·PArlAment, 9 

~~lf\$~a®~m~ 
---·--
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Agricultors! 
Empleeu juntament amb els 
adobs químics· o orgànics el 

F.ertilitzador . 
Radiactiu H. s. c. 

"U R' T·" I MARCA • • . 

que és un poderós estimulant 
de la vegetació que augmenta 
les collites d'u.n 20 a un 50 °/0 

De venda en les principals cases d'adobs 

LA HISPANEN SE INDUSTRIAL 

,Y 'COMERCIAL, S. A. 

BARCELONA 

I Bruch, 4Z 
Tel. S. P. 678 

MADRID 
Argensola, 4 
Tel. M. 4146 

•--------------~--a 

D D 
SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENED'ÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I C.A • Vilafranca del Penedès 

••• • •• 
PREMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

BOMBES DE VEREMA "MABILLE" 
• 

. \ 

lnstal·lacions modernes per a Cellers .Cooperatius 

Productes Enològi.cs : Aparells d'anà1isis de vins , , 

Adobs químics : Sofres i Sulfats · · 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

, I 
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Dies de sor tida: 5 i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Fora: .Pessetes 10 E stranger : Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

El negre de l'olivera 

'anomena també, segoiiiS les comarques, rnegrilla, sucarrell furnat, 

1nasca1·a, etc. 

C.GJràcte?'S de la malalti.a 

Es ve.coneix fàcilment pe1rqu~ l'arbre queda recobert per una capa 

1 •egra com de pols finíssim d'un carbó enganx.ad'íç i dolç que embruta 1es 

dues cares de les fulles, els brots, ·ells fruits , les rametes, i quàn la invasió 

. és forta, les branques i •eJ tlrQnc. 
AqUJest negre és un bolet, amome.nat cientifi.cament Caprnodium elaeo

phUt~m (Mont) Prill. , o també Antéwna.~ia elaeophila, Mont. 

No viu dins d~s teixits de la planta, com per exemple el míldiu del 

cep, sinó que s'està a la superfície. En •e.fecte, fregant un xic amb ;el dit, 

po·t sep·aml'-'Se fàcilment i la branqueta o la fulla que<ien netes, se.n.Sie 

taques, n~ ferides. Tot lo més .es rrwta una atenuació de color, que però 

no sempn~ resulta g;air.e evid.ent. 

Mal .que f a el neg1·e 

El negre, doncs , n9 pot xuclar dilrectament els sucs de la planta per

què no hi penetra en l' interior; pe,r tant, . des de aqu·est ptl!li(. de mira, no 

fa ca·p. mal. El dany que ocasiona és deg'Q.t a altres causes: Les fulles , 

són, podrfmn dir , l' ·estòmac -de la planta, allí on ha d'ana:r a parar tot 

l' alimen~ xuc1at peT les ar'I'el.s per ésse.r paït i repartir-1se després per 

l 'arbre. La dig·estió dels aliments es fa: en les full-es i parts ver-des per 

acció de la Hum. Cubrint les fulles amb la pols negra de la malaltia, s'im

pideix la penetració de la llum i, per tant, la digestió; l'aJ'biT'-e no s'ali

menta, menja, per mitjà de les arr:els, però no digereix. 

Demés hl han altres danys. Per les fulles la planta transpiJra, és a 

dir, elimina l'excés d'aigua que ha hagut de pendre de la terra amb els 

aliments i respira. Aqu estes dues funcians que són essencials per a la 

seva vida, són dificultad•es .o impedides per la presència del tel negre 

espès que recubreix els orguesr verds. 
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Per qtUè ve i de què viu el negre 

En un arbre sa el tOegre no s'hi posa. Es freqüent, l8ll canvi, en aJfL 

bres de terres. secaneres d:_eixats poc clam en fer la poda, o en arbres 
plantats massa; .espessos, o situl:!-ts en lloos humits i poc airejats o al marge 
de camins i carreteres polsoses, o adobats amb excés de fertilitza¡n,ts nitro
genats, etc., és a dir, ataca arbres de vegetació deficient, pobra, anormal, 
e.n ·eJis quals, per les condicions de conreu són fàcils les alteracions dels 
fenòmens de transpi1ració. · E'l ¡n.egre sol presentar15e més fàcilment en 
els arbres afectats de podridura de 1es arrels, o •e.n llocs subj-ectes a ràpi
des variacions de temperatura, quan per exemple, després de nits fresques 
&e,gueixen dies calur.osos i lluminosos. · 

Posat l'arbre en aquestes condicibns, és a dir, sotmès a d•eterminades 
cau.ses debilitrunts, pot swar, a través de les full·es, un líquid dolç i gomós. 
Sobre aquest líquid dolç viu el negr.e i d'ell s'alime.nta. Sense el suc dolç 
la mgll1illa no es desenrotlla. Però s'ha d-e dilr que la producció direéta 
de suc per part de la planta no és gaire fmqüent i, per tant, no és gaire 
fl'eqüent tampoc l'aparició 'de la neg1rilla per aquesta causa. 

En conclusió, doncs, el negre es troba sol en els arbr:es bruts de su_c 
dolç; aquest suc dolç pot procedir directament de l'arbre-cas menys 
corrent-o p,Ót ésser produït per un insecte-cas més gene·ral.-Per això 
en la majorr part dels casos, en un arbne que .e;s-tà malalt de negre es tro
barà un insecte que produeix suc dolç. 

L '•iJnlsec.te qwe p¡rodueix el negre 

Es una cotxinilla coneguda a Catalunya amb els noms d:e papat'1'a, 
conxa, petxina, toTtugu,eta, capsa, capseta, etc. Cien~íficame.nt, s'anome
na Lecanium Otlcae , i és la que generalmeJnt determina l'aparició de la 
n egrilla. 

La paprurra ataca de p11eferència els arbres dèbils, situats en 1es con
dicions poc favo11ables esmentades més amunt. Sembla també que ataca 
sobretot aquells arboos que estan predisposats, per .una causa qualsevol, 
a produir naturalment suc dolç. 

La femella d'aquest imsecte, que és la que es veu en l'olivera -en forma 
de petites betrruguetes, té més o menys, quan és adulta, el tamany i l'as
pecte de mig gra de pebre i una color marró o de xocolata. 

Té tres generacions en un any. Les cuquetes que han passat l'hive¡I'Il 
posen els ou¡¡ .al fe!l;>rer apnoximadament; elLs ous s'aviven cap allí aà mrurç 
o abril, dolll·ant unes cuquetes die color rosada. Aqueste·s cuquetes un cop 
desenrotllades posen altres ous que s'aviven cap allí al juny i d'aquestes 
en neixen altres al mes d'agost més o menys. Les cuquetes nades a l'agost 
són les que perpetq.en l'espècie d'un any a l'al:tr.e. Cada femella posa 
de ;200 a 500 ous (però algunres 1n'arriven a p.osar 1,200) a sota mateix 
del seu cos. Un cop morta la mare, no cau, sinó que queda¡ enganxada a 
l'avbre en forma d'escut o cuirassa seca (la petxina o tortugueta que diuen 
els pagesos), protegint la seva descendència. Els cuquets aviats surten 
de sota l'·escut i s~'n VaQl• a les fulles o brots .on es fixen xuclant els sucs de 
les plantes per alimentar-se i produint exoremoots constituïts en part per 
un líquid dolç i espès sobre el qual es de&enrotlla la neg11illa. 

La quantitat de suc produït pot ésser molt gran: no és rrur veure ar~ 
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b1;1es malalts de negr:illa, que lluei~eQ1 al soJ. i got.eig·en, molts cops, e!J1.bru.~ 

tant el terreny. La pr:esènoia de suc dolç .en els arbres .atreu le•$ mosques 

i l•es formigues; aque:stes, doncs, hi van sols per menjar. Però, no obs

tant, és pvobablJ(l¡ que la fo-rmiga sembri, en arbres sans1 ous i cuquetes 
/ . ~ -I ' 

presos en .rurbres mailalts. 

Mal que fa el lecaruium 

Demés del mal indirecte d ~afavorir i determinar el desoorotllament 

del negr:e, ellecanium debilita l'arbre xuclant:J!i els sucs que ell havia pr·es 

de la terra pet nutriTi&e. ·, 

Brot amb paparres Brot amb negre! paparres 

LluihÓJ coot1·a el neg-11e i el lecctniwm 

SoTtosament aquestes malalties tenen enemics naturals que ajuden 

eficaçment a l'agricultor. · Aixi per ex-emplB-t 'e.ls hiverns freds, maten un 

gran nombre de lecaniums; els vents intensos •els a1tr.enquen de l'arbre 

junt arnh 1el negr:e· i el-s tiren a tePra; les pluges· fortes renten l•e.s rames 

i full~s enduent-se .els irnselctes i el negre; les primaveves i istius secs són 

contraris .aJ desenro-tllament d!e.l mal, mentre que l'afavoreixen si són 

humits. 
Demés hi ha un bolet tque. destrueix a milers de milers els cuquets 

apenes surten de sota lw cuii'assa formada pe.T la mf!>re morta i varis in-

sectes que es mengem els ous i les larves. , ' 

P.erò malgr:at aJquesta ajuda natural, el pagès hra de recórre·r molts 

co-ps a remeis que el lliurin del mal. Aquests són de ,dues menes : indirec

tes i dii'ectes. 

M)itja'ns indi?·ectes.-Consisteixen en eliminar totes aquelles causes que 

puguilll! debilitar les plantes: treure l'excés .d'humitat del terreny;, aclarir 

les plantacions massa espesses; evitar de adobar massa amb substàncies 

fo1.1tament 'nitrogenades; i sobrétot, podat enèrgicament els atbtes. Gen~ 
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ralnient el millM rem.e·i connra el neg1·e és una espM'gada fo1'ta, que perme
ti el pas de la llum i de l'aiT'e per La copa de l'arbre. 

Mitjans directes.-CCJinsisteixen en al'l'uixar els arbres amb solucions que 
destrueixin a l'ensems ellecanium i li! negrilla. 

Les solucions recomanablies són : 
Fórmula d'En Joan Aguiló: 

Aigua ..... . 
Liso! .. . 

FórmuLa Zacharewicz: 

Sabó negre . ,. 
Petroli 

Sulfat de c:oure 
Aigua ...... 

100 litres 
3'5 litres 

1 quilo 
4 litres 

- 1 quüo 
100 litres 

que es pr:epa:r;a dissolent el sabó en 10 litres d'aigua cal•enta, i quam. la 
barreja s'ha refredat un xic brant-bi el petroli i agitant amb ub. bastó fins 
a obtenir una ·espècie de crema. Sepa:radament es dissol en 10 l'it11es 
d'aigua, 1el sulfat d.e coure, es tiva en la crema i s'afegeix, pe•r últim, 
l'aigua que manca fins a 100 litl'les. 

La solució s'ha d'emple•ar de seguida. 
Fórmula Vidal: 

Aigua ...... 
Sulfat de coure 
Calç, fins a neutralitzar 
Aigua:rràs 

100 litres 
2 quilos 

1 l.itre 

Es prepara pr~mer el suc bordalès i després s'hi afegeix l' aigu~rràs 
remenant. 

Número i època dels tractaments 

S'h&J. de f.er, per a que 11esu:I!tin útils, quaJn les cuquetes surten de 
sofa la cuirassa de la mare morta per a que el líquit ' pugui •tocar-Jes. 
Aquest per'íode varia, con és natural, amb el clima de la comarca. 
Demés s'ha tenir present que si és veritat que el lecanium té tres gene
racions, a.qUJe.s~es no es verinquen en tres pell:Lodes breu·s, com sol pas
sar amb .altres :insectes, sinó que l'avivament dels ous és successiu i 
dura llarg temps. Es a di•r, no tots els ous s'aviv.en contemporàniament. 

Com a norma genèral s'ha de dir que les pulver:itzacions s''han 
de fer quan es vegin en l'arbre un gran número de cuquetes petit~s i · 
tendores, ·car això indicarà el període .d'avivamen~ .intens dels ous. 

Això sol passar •e.n els mesos d'abril, juny i agost. Aquestes són les 
èpoques millors per a fer ·els tractaments. Alguns autors tenint pre
sent que JJ'avivament dels ous és successiu, recomanen que es facin dos 
tractaments de cadasc-un dels me·sos dits a distància de 10 o 15 dies un 
de l'altre. Però convé, abans de pulveritzar .els ar.bre.s, que el pagès 
observi si hi han moltes cuquetes. 

AuGUST MATONS 
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La preparació dels fems a Alemanya 

R ECENTMÈN,'f. ha sigut publièat un llibre a França .amb eJ títol de UTh 

typ·e de p~tite fe.?~ allemand'.e· moilCMine. L';¡¡,utor d'aquest llibre, 
Mr. Albert ~aupa.s, fou presoner dels alemanys durant la g ran guerra, 
i fou obligat a treballar en una· p:e.tita explotac;ió agrícola de la W•estpha
lia. ·Signat 1'-ai'mi.stici, i de ~etorn a F•rança, Mr. Maupas va reunir 
en el llibre .abans citat les dades que havia recoUit durant la seva esta
da a Alemanya. 

Mr. Maupas ' havia sigut abans de Ja guerra alumne de l'Ecole 
de Grignon, i el Uibre qu e ha publ.icat constitueix una admirable monogra
fia d'expl.Qtació agrícola, tant més .inter•essant quant no es tracta• de 
cap re:xplotació model, sinó del tipus mitjà d'explotació alemanya, puix 
estudia una hisenda d.e tan sols cinc hectà·rees i mitja, o sigui 3 de 
conreu, 1/2 der pastures i 2 de bosc. 

Es veritablement ·interessant veure •el grau d'avançament i d'apli.
cació de tots els principis científics que assoleix l'expl_otació en qüestió, 
més com no podem •e:xtl"3.ctaJ:Vlos tots aquí, i que per .altre banda alguns 
d'ells rio fo.ren aplicables al clima de Catalunya, .ens acontentarem en 
donar una .idea de quelcom que pot ésser interessa.nt pell" a tots els 
llegidorn d' AGRICULTifRA: l.a p repa:i·ació dels fems. 

La platafo!I'lna d·els fre:rns és construïda d'.Qbra completament imper
meable i té forma lleugeram.ent cóncava. De•ssota la platafortrna es 
troba el dipòsit per a recollior les ol'ines del bestiar. Aquest dipòsit 
,està comp1et?-ment cimentat i hermèticament tancat, fins al punt que 
la bÓmha mateixa que serveix per a extneure el líquid o· ·purfrim, no es 
manta fins que ai'l'iba el moment de portar aquell ald camps, i m e:ntres· 
tant .es tapa curosament el forat d'entrada del tub de bomba. 
El dipòsit de les orines no té comu1l!icació amb la plataforma dels 

fems. 
El paviment del estable es cimentat i amb la pendent necessària per 

a que les orines s'escorrin ràpidament cap a un regueró des de el qual 
{ pe.r medi d'una canalització i tmvessdnt un syó, passen al dipòsit 
del purTim. El comú de la casa, que· té instaJ~laCíió d'aigua corrent, t¡a¡m
bé comunica amb el dipòsit per mecli d 'un sifó. 

Els fems són portats damunt la plataforma, escampats sobre -ena i 
comprimits fent-los tl'epitjar per bestiar. Degut a 1~ forma cóncava 
de 1a pl31taforma i a no tenir aquesta comunicació amb el dipòsit dei 
pu11rim, •els sucs d 'esconiment s'acumulen sota els fems i per l'efecte 
de la capillaritat mantenen aquests .en l'estat d'humitat convenient. 
Solament a l'istiu, i si .el m1mt de fems esdevé massa sec, es r-ega aquest 
amb aigua, però mai amb el purrim, cont1'à11ia?T)Ient a l' aconse.llat e1l.\ la 

majWia dels WiJb>res d' ag1'icultura-
E1 dipò-sit del · pu:r<rim té una capacitat de 12 metres cúbics, i està 

calculat pe·r a contenir les orines de 3 vaques i 30 porcs, i els excrements 
sòlids i líquids de quatre persone-s, més uns 10 litres d'aigua diaris. 

Vegem els avantatges _de semblant insta1lació. 
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Tothom sap que l'urea es descompon pe.r hidrolisis sota l'acció de 
certs microbis (micrococcus ureoe, urobacillus, .etc.), produint-se car
bonat amònic que perd per dissociació son amòniac. D'aquí la necessi
tat de tenir. el dipòsit del purrim berméticament tancat. Demés tenim 
un altre aventa:tge. La dissociació del- carbonat amònic produeix àcid 
carbónic; com que el 'dipòsit és completament tancat, aviat quelda 
l'aire del mateix saturat d'aquest àcid, i en Deh érain ha demostrat que 
la presència de certa quantitat d'àcid carbònic lliure al dipòsit del 
purrim, impideix la dissociació del carbonat amònic i per consegüent 
la pèrdua final de nitrogen que és la seva conseq,üència. 

Així doncs, el ·sistema acbnsellat de •regar els fems amb ~1 pm·rim 
és contrari a la bona conservació del nitrogen. Els ag.rònoms alemanys 
més competents en matèria d'adobs diuen formalment: les 01-in.es àeuen 

anaw dvrectarnent al dipòsit del punim, i no al munt de· fems, on pe/11-

d;l'ien la pa1·t més g1·an dels seus principis nitrogenats. (So'Xhlet). El 
Professo•r Dr. ·stutzer, al ·Seu llibre sobre prepara~ió d·els fems, recomana 
el mateix modo de conservació de les orines. 

Els resultats d'una installació per a la preparació d·els fems, com 
la descrita, són sorprenents. Mentre a França .el purrim conté rara 
vegada més del 1'5 per mil de nitrogen, a Alemanya conté genera l
ment del 3'5 al 6 per mil, i això dJe:sprés de més de sis mesos de con
servació. 

A Alemanya ,quasi totes les explotacions, grans o petites, tenen 
installacions semblants a l'explicada. Això ha portat com a conse.
qu.ència que durant Ja guei,ra, i maJgrat la imposi]J¡ilitat en qU'è es tro
baven els aleman.ys de• rebre el nitrat de Xile, els r:endiments de les 
collites no han sofert minva. A l''explotació descnita per Mir. JVI!aupas, 
els rendiments l'any 1918 foren: ordi, 2,700 quilos pe-r hectàrea; cibada, 
2,500 quilos; blat, 3,100 '<J.Uilos; patates, 30,000 quilos. 

'Aquests resultats evidantment foïrenl obtinguts mercè~, ·en gr'an 
pa:rt, al bob treball de la terra i al ús de llavors seleccionades, però' com 
adobs :n,itrogenats sols fone•n usats •els fern.s abans de la sernbl'a, a la 
tardor ·t el purrim a la sortida de l'hivern. . 

Molt podria apendre Catalunya d'aquest exemple, doncs aquí gene
ralment els fems són pne:parats de qualsevol manera, no tenint tant 
sols els estables en çondicions per a poder .recollir les orines, que e's 
perde,n per filtració o embruten els patis i infedtoo. e1s pous. 

El nostre pagès, tan .estalviador amb aJtres eoses, sap els diners 
que llença no fabnican•t bons fems? 

No podem re.sisti·r al desig de reproduir, arl"eglant-lo als preus 
d'avui, un càlcul d'en Jouzi.er, que encara que teòr.ic, mostra l'eno•r
mitat da d,iners que te>l descuit po't fer perdre. 

Suposem un estable de 30 vaques. Cada una dóna per terme mig 
15 quilos d'orines al dia, o sigui a l'any 5·,475 quilos, en els que hi ba 
aproXimadament 30 <ruilos d'e D:i.trogen i la mateixa· quantitat de potas
~a. T oorint en ·compte les pèrdues direm sols 25 '<J.U.ilo.s de nitrogen i 
25 .Je potassa. 

Anem a calcular la pèrdua que J"epresenta al pagès eJ. no •recollir 
aquasies or;ines. 

Pe-l pPeu corrent dels adobs quimics, podem comptar : 
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25 quilos de nitrògen a pessetes 3'35 
25 quilos de ·potassa a pessetes 1'00 

'' 

83'75 
25'00 

35 

o sigu1i per Ciada vaca, 108'75 pessetes. Per les 30 vaques, 3,262'50 pe&-
.setes. · 

Això ja sembla molt, però encara h,i. ha més. Si aqueste.s 3,262'50 
pessete.s d.e nitrògen i potassa f.ossin 'repartid.es sobre les terres, produirien 

un augJ;D.ent de valor a la collita, d·e al menys la seva valor més el 15 per 

een,t que repne.senta l'interès dei capital. O sigui que si el pagès desti

n és aquest adob a les seves terres, fóra igual que si. diposités cada a.IDy 

3,26)2'50 pessetes en una: Caixa' d'Estalvis que li capitalitzés els intene.ssos 
al 5 per cent. 

•Aquesta Caixa tindria de pagar-li als trenta anys, 216,753 pessetes. 

I diu amb molta raó en J ouzier: . si l ' ag·ricultor que es retira sense 
pèrdues ni beneficis al cap d.e trenta anys de treballar, durant els qual.s 

ha descuidat la bona p·reparació dels fems i purrim i el ·Seu bon ús, 

.hagués estat un xic més curós cLeJs seus in.te·r essos, hauria pogut reti
rar-,se amb una fortuna de més d.e qua.r.a.IDta mil dur.os. 

FREDERIC DURAN I FALP 

~~~-~---~-------~-~-~----------~---~-~----------

La filoxera en el cep americà 
II 

D E tots es sapigut que en impQirtar-s.e· el cep am·ericà hi hàgué homes 
de ciència que es dedicaren a obtenir creu aments als quals s' els dóna 

.el nom d'híbrids . . Encara avui €.fi anomenar-los ho t em pels noms dels 

peus creuats i diem Riparia x Rupest.ris 3309, sign,i.ficant lo que ditrítem 

el pare i la mare del hi.brid correspon.ent, i afegim el númer.o que tenia 

.assenyalada l'hibridació •eaJ. el lloc on fou fe t ei creuament. 
En l'o·rdre d'estudi .es creua:r:en ·peus de pura sang americana entre sí 

i peus de saba americana i saba europea a fi d'.obteiliir po·rtaempelts que 

r esponguessin a1 màxim d'adaptació al clima. i terres europees. Entre 

aquests últims, coneguts per peus franc-americans, hi ha. els Murvi-e
d-ro x Rupestris 1202 ~ els Aramons x Rupest r.is núms. 1 i 9. 

Bs una cosa. que sembla molt lògica que si ).a filoxera destrue,i.x el peu 

de saba europea i respecta .el peu de saba americana, un peu estarà tant 
més en perill d' ésser atacat quanta més. saba europea porti en el seu 

<::rèuament. Les .escàles de ¡•esistènc.i.a a la filoxera dels peus americans 

i franc-americans ja venen assenyalats aqu-ests últims com els menys re
sistents. Pe'rò p er què fins ara là. filoxem els ha respectat? Tots els que 

'Vivim en el camp hem v.ist amb freqüència. la filoxera arrapada als Mur

'Viedros i Aramons, però mai una invasió tal que comprometés la vida. 
d 'un cep acuradament cultivat i menys encara la d'una vida entera. 

Caldria preguntar-se. ¿La filoxera s'ha adaptat a la saba híbrida dels 

I, 
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franc-americans fins a tal punt que és capaç de d!ilstruir-los? ¿Podria un 
dia adaptar-se a la saba del peu netament ameTicà?t Que la filo·xera s'ha 
adaptat a la saba dels peus francs-americans és innegable i en son test~ 
moni tenim els centenars de vinyes riojanes destrujc'Les. Si aquesta adap
tació és filla d'una transformació del tub digestiu o d'una senzilla ev.olu
ció de la fiJo~e·ra, això ens ho diran: els tècnics que han emprès la tasca 
d'esbrinar-illa, però lo cert és, que uns pocs anys e'lwera no haUliem cre-· 
gu~ lo que avui contemplem. 

Si podria un dia adaptar-se al peu netament amenicà, és una cosa di
fícil de respondre, però _que toth.om està convençut que no. Davant de 
l'inespc·rat de~astre que wntemplava a les v·inyes riojanes m'entrà !JU 

pes ~misme molt natural i vaig buscar les viny-es que tinguessin peu ameL 
ricà i encara que poques vaig trobar-ne algunes. En els termes de Fuen
mayo·r, Navarrete i Cenice·ro hi ha un propietari i criador de vins que 
té unes vinyes admirablement conreuad-es. El senyor Azpilicueta plantà, 
com tothom, Mu:rviedros i Aramons, però home cuidadós i pràctic com 
és, intentà pro·var altres peus i entre ells hi té la ·Ripa:ria x RupeS!ttis 
3309, la 101-14 i ·.el Rupestris Lot. 

Totes les vinyes de Murviedros i ATamons estan o perdudes o depm
mides. La Riparia 3309 i 101-14, lo mateix que el Lot, tenien vegetac!ió 
espl;èndida i eren en absolut respectats per aquella fil.oxera qu.e ja està en 
tot cas adaptada a destruir saba americana, i això lo mateix -en vinya iso
lada que en els ceps i-solats que hi bavoia entre els Murviedr:os i Aramons 
destruïts o plenament atacat<\ per la filoxera. En qu.ant a l' edat de la 
vinya, per no citar mol!ts casos, ·en recordo! una titulada «Tosantosn, que 
fou plantada e·n 1909, la meritat plantada amb Murviedro 1202 i l'altre amb 
Rupestri~ del Lot i tota ella empeltada del nostre Montonec o Parellada. 
El Lot er'a preciós i portava una coUita .esplèndida, el Murviedro que l'ha
vien abonat tres anys arreu per a intenta1~ salvaJr-lo, portava una collita 
molt migrada i tenia el propietari Ja detJe.rmiTiació d'alr-rencar'-üo 3.(1uest 
hivern. 

Així per 1'istil podri•a copiar: CLe•l meu quadern de .notes, multitud , 
d'exemples i tots donen el mateix resultat, una bona planta i millor· collita 
en els ceps de saba americana i un desastre o una forta df!pr.e.ssió filoxèrica · 
pels peus fr.anc--arp:eri!carts que els acompanyav-en. Descolgades 1es arrels 
del .primer, no vaig poguer v.eur:e en cap }les ferides p·ròpi~s. dels atacs 

· filoxèrics, encara que sí filoxera_, cosa que no és d'estran.ya.r perquè la 
terra tota n'està. saturada. ' 

Com a conseqüència. pràctica de lo que els passa a la Rioja, jo crec 
que no s'han de· plantar noves vinyes servint--se d•e Murviedros i Aramons. 
Molts potser es di!ra.n que aquí no els passa res, però han de confessaJr. que 
si a .la Rioja la filÒxera. ha mort d'una mrunera fulminant .tantes vinyes, no 
tenim cap raó per creure que a nosaltres no ens pugui passar el ma
teix. Els Aramons ·i els Murviedros en terres riques i frescals, estic se
gur que resistiran molt temps la filoxera, ¿pe.rò podem assegura·r que la re
sistiran sempre? 

Si la plantació de la vinya fos una c.osa senzilla i de fàcil i lràpida pro
ducció, podria hom aventurar-se a provar la sort. Però hem de •reconè!
xer que ~entre -el temps que es perd i les despeses que reporta abans no 
s'ha ar1•encat, .el temps perdut deixant-se posa.r la terra i les despeses i el 

.. 
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temps que es passa ans no ·es té. en condicions la <nova vinya, és aventu

r•alr" e no plantrur sobre segur perquè es perilla córrer un mal negoci. 

Demés hem de confessar que no estem tan mancats de portaempelts 

que haguem de r-ecórrer als avui dubtosos franc-american-s. Tenim pro

va.ts com a molt bons, les Ripàries, el Lot, el B.erland'ieri i mo-lts altres, 

que sabem segur no ens aniran malament. 
En l'Assemblea de Viticultors cele-brada a Logr.onyo per a tractar p:ne

cisament d'81ixò, donat el desastire dels peus fl'anc-americans i després 

de l'informe dels enginyiers die. totes 1es regionB espanyoles, es donà, com 

a conclm;ió, que podien emplear-se sense por i segons les terres i el clima 

de cada regió, la Ripària 3309, el Rupestris del Lot, el Chasselas x Be•r

landieri 41 B. bs Ripàlies 420 A, 161, 49, 34 E; Lot A 157, 11; Risl-er 31 , 

99 i 110 i altres que no enumero pe·r no fer-me llarg. 
M. J. M." ROVIRA 

Les malalties roges dels porcs 

E N l'altre article que vaig ·publicar én AGRICULTURA sobre aquestes ma

lalties, 'incloïa, demés del mal roig, la pulmonia contagiosa i el cò

lera. D'aquestes dues no B'Il· puc donaJr dades tan pnecises com del mal 

roig; primerament perquè no són gaire freqüents a Catalunya i també 

pe·rquè es discuteix el seu oligen i és mo•lt fosca llu:r simptomatolog-ia. No 

s'ha posat ben en clar si és un mateix l'agent que p'rodueix 'la forma aguda 

i crònica d'aquestes malalties; s'assegu-ra que rels microbis sui pestifer. i 

sui septicus , suposats causants d'U!ll·a i altre que viiuen s81profits dintre el 

cos d!els animals, van f1reqüentment associats, com tampoc 'es pot negar 

la concomitància que ambdós tenen amb el què és causa del mal roig. 

Amb tot i això, descriuré tres malalties fruit d'observacions personals, 

els caràcters de. les quals no concordrura-n del tot amb el què l!l>ns diuen els 

ll1ib'r:es, quan descr'iuen les .malalties roges dels porcs. Existeix a Catalu

nya. una malaltia a la qual .li escau molt bé el nom de pulmonia conta

giosa, vulgarment coneguda per la pigota; una altra a la qual tampoc 

se li assent~ malament el n.om de pesta p01·quina i una altra a la qual li 

estarà molt ben aplicat el nom de còlem. 

El-s autors involucren la pulmonia contagiosa amb la pesta porcina, 

però es pot,.fer; una d~stinció sintomàtica entre les dues. 
Sofreixen oels godalls una malaltia pasteurològica anomenada vulgaJI\. 

ment pigota, de ~aturalesa infecciosa que amb preferència ataca l'aparell 

respiratori i dig;estiu, quals símptomes són tos freqüent i seca, pèl arrufat, 

i còlic a vegades. També surten sobr~ la pell petites taques o granets es

carlatinosos. Aquesta forma benigna de la malaltia dura a vegades un 

mes, .i quasi sempre es cUlren . 
En la forma gr--eu, aquests caràcters són més accentuats; s'observa 

desgana, respiració freqüent, i desti1lació moc-purulenta pel nas, viuen 

a vegade deu dies i més, però al final maren quasi tots. 
En els casos benignes s'usa la flor de sofre barrejada amb l'aliment j 

en .els casos greus, estimulants, com cafè, rom, associats amb algun anti-
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sèptic de l'aparellJ respiratori i digestiu. La oreosota ·i el licor d•e quitrà 
sembla influeixen força favorablement. 

L'altra malaltia que jo nomeno pesta porqwlna i que cau de· ·ple dintre· 
el quadre de les septicèmies hemoriàg.iques, es ca1r:acteor.itza per la mort 
ràpida de l'animal atacat; la pell queda d'un color morat, difús, avina
grat; a vegades .sUJrt una erupció escarlatinosa de punts petits, d'un roig 
fosd del tamany d'un cap d'agulla, còlics i orinament de sang, hemorràl 
gies pel nas, boca, ulls i orelles. En sobreviuen molt pocs i tot tractamemt 
c.om curatiu és inútil. Si es practica l'autòpsia, totes les f'nltranyes pre
senten caràcters hemorràgics. 

I per últim, tractem del còlera c1els porcs. No sé quina malaltia des
Clriuré amb les dades que vaig a exposar: he tingut ocasió d'estudiar una 
malaltia a la qual dóna el nom d·e còlera, que presenta els següents símp
tomes principals : còlic &e<ro-sagnós que fa motta pudor, temperatura no:t<
mal, duració de quinze a vint dies, sinó passa a l'estat crònic. La morta:. 
lid.at és molt variable i .oscilla entre un cinquanta i un vui1anta per oent. 
Aparició de taques roges unes vegades, .altnes no. 

Apareix en tot temps i edats i encara que amb més predilecció dels 
ci-nc als siJS mesos. Ulls plO>rosos i moren cor-sec:s (caquectics). 

Tots els autors recalquen molt que no es confongui aquesta mala.ltia 
amb el mal roig, lo que m'ha sorprès sempre, peT quant veig que són dos 
malalties 'd'una ·Simptomatologia be.n d·iferent; així veiem que en el mal 
roig sempre hi ha restrenyiment i que els excrements ·són durs com boletes, 
mentre que en el còlera, hi ha còlic sero-sagnós; en aquell els porcs estan 
p.ostrats i abatuts, es nota tambaleig del terç posterior i en aquesta cor
ren d'ací d'allà per la cort, de manera que comparant els símptomes hi veig 
molt poques analogies. 

Els que sobreviuen a la malaltia tampoc queden tarats del cor ni de 
les articulacions. L'au top sia assenyala lesions de caràcter uloe.rós en els 
budells, en fo.rma de llenties més o menys grosses. 

En quant al tractament, després d'haver. fet molts assaigs va;ig deci
dir-me per fer injeccions subcutàilles de collargol i suera artificial dues ve
gades al dia, i a l'inte.rior aigua fenicada al 1• p.er 1000 associada al clorhi
di'at d~ adrenalina i ergotina. 

Com que els primers assaigs varen donar-me bon resultat, fins ara 
he continuat amb aquest tractament. • 

No vull pas acaba;r l'artide .sense exposar la meva modesta opinió res
pecte el desenrotllament i naturalesa de les malalties .roges dels porcs a 
Catalunya per treure'n les conseqüències o fer les observacions pertinents 
en benefici dels interessos agrícoles i ramader.s de la nostra tE!Irra. 

Exceptuant la pi/gota crec que el mal roig va vinculat sempre en la pes
ta porquina, i moltes vegades al còl>era. 

Varies dades ho confirmen, i el què diu més en apoi del meu assert és 
ço que a vegades ha succeït .en els accidents de vacunació contra el mal 
mig. 

Els sabis ·professors de l'Institut de suero-.vacunació de Tolosa, Vallé i 
Leclainche, en un article que publicàven en la Revue Général dJe Medicine 
Veté?'inaire es dolien de la gravetat d'alguns accidents de vacunació que 
havien obse<rvat a pesar d'haver pres totes les precaucions per a evitar
l<;>s, i després de manifestar el resultat dels anàlisis bacberiològics, pract.i-



cats en porcs morts a conseqüència de la suero;va.cunació contra el· mal 

roig, acabaven per formular la següent conclusió, que també he tingut 

ocasiq de confirmar: «La sero-vacunació .contra el mal .roig és capaç d~ 

provocar una evolució pestosa i probablement també altres ,infeccions sep

ticèmiques». 
Efectivament, a conseqüència de la vacunació contra el mal ·roig, m'ha 

succeït algun cas de septicèmia hemorràgica, ·com l·es que hie descrit en 

tractar de la pesta porquina, i per això penso que aquesta malaltia és una 

infecció mixta (pasteurològica en concomitància amb el mal roig) com 

també succeeix alguna vegada ~en el còlera. 
D'aquí es segueix que s'ha de tenir molta cura per evitar f.racassos ± 

disgustos en vacunar porcs atacats dte pigota, o bé de qualsevulla afecció, 

en tant no siguin ben curats. 
Durant l'1stiu i tardor del 1913, que el mal 'roig es va desenrotllar amb 

molta gravetat en vàr.ies comarques de Catalunya i q1.1e va donar lloc a 

varis casos de septicè~ies hemorràgiques, tant •en porcs vacunats com no 

vacunats, alguns v.etelinaris -es varen creu:re que aquella pesta era la pes

ta porquina, i si bé el suer.o contra el mal roog semblava tenir poca efica

cia com. a medi curatiu, no obstant, .es deturava la infecció en els p.orcs 

sans, fent-los-hi apNcacions de suero contra el mal roig. 
Tots aquests fets en permeten formular una altra conclusió que en el 

fons é~ la que he ~entat abans i que tal vegada sembla contrària a pri

mer cop de vista: «Tant l'apLicació de suera sol o de suera-vacunació con. 

tm el mal 'I'oig, són capaços d'evitar moltes infeccions pasteur'ològiques o 

septi:cèmiques que es desenrotllen a conseqüència del mal roig». 

P er tant, les infeccions pasteurològiques o septicèmiques, seran ment 

poques entre els porcs immunitzats del mal r'oig, i aquest fet queda de" 

mostrat perquè .en les comarcrues on 1a suera-vacunació es fa en gran es• 

cala, són molt poc freqüents aquelles infeccions com l'experiència m.'ha en

senyat. 
Per tant, no puc menys que recomanar que els pagesos qe Catalunya 

immun1Jtzin llurs porcades contra el mal ro:ig si volen teni:r-les quasi a co

bert d'aquestes malalties. La vacunació contra el mal roig, d'eficàci·a re

coneguda p~o.t tothom, hauria d'ésser obligatòria, i guanyaria moltíssim 

la riquesa ramad-era, la salut pública i la ciència veterinària, per quant es 

faria necessària la nostra intervenció, condició essencial per conèixer i es

tudiar bé les maJalties d'una regiió o comarca. . 
Mentre no es va fer ús dels sueros i vacunes contra el mal roig, la in

tervenció nostra era completament nulla en les malalties del bestiar porquí 

i aquestes varen restar comp~etament ignorades, a pesar d'ocasionar 

greus pàdues en moltes comaJ:ques. Ara mateix ens trobem q'Uel les mar 

lalties inf,eccioses han causat greus danys en l'aviram i que no solament 

sorri impotents per a combàtre-les pe·r no tenir la certesa de la malaltia que 

és, i no comptar amb remeis d'eficàcia certa, sinó que ens quedem també 

sense estudiar-les perquè ningú demana la nostra intervenció, i si ·l'Es· 

tat o altres corporacions no s'o'rienten pas en· aquest sentit, passarem 

molts anys durant els quals moltes malalties infeccioses causaran im-• 

portants pèrdues en la nostra ramaderia i bestiar de corral sense que ho 

paguem detu·rar per restar encara ignorades. 
Per aquest fi seria necessari establir modestos laboratoris en pobla-

• I 
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cians rura.'ls que fossin centre d'una important comarca !l'amadera, baix la 

cura i encàrrec d'un veterinari! que se'n volgués cuid8Jr ,o sol:licités cui'

dar-se'n. 
Entenc que l'estudi de les malalties del bestiar per ésser pràctic i de 

profit, no ha de seguir el mateix camí que l'estudi de les malalties de l'es

pècie humana, en que els centres i laboratoris d'investigació i anàlisis han 

d'ésser en les grans urbs perquè allà tr-oben abundant, va:riat i import8Jllt 

material d'estudi, però en les malalties del bestiar no su cceeix així, sinó 

que aquest material d'estud:i ens el donen les cases de pagès i, únicament, 

està a la directa dJisposició dels veterin.aris rurals. 

JoAN VIDAL 
Vet erinari 

-- --
L'abollament i el pugó de l'ametller 

1 del presseguer 

L ABOLLAMENT, conegút també amb €-ls noms de ga?-rofina, gC1ffll'of i ca

pm·'rat, és una malaltia que. ataca els ametllers .i presseguers, du

rant la primavera; es maniJfesta per la deformació de les fulles que s'a

bonyeguen augmentant de dirnensiops, prenent una forma irregular, aga

f::J.nt qualques vegades una color rosada que •es va tornant pàllida pas

sant a morada. Aquestes fulles que semblen carnoses i com fetes de cera, 

p•e<rden la seva turgència, s'assequen i cauen. En l'ametller, quan es pr.e

senten les fulles descrites isolades, no e•l perjudiquen, però quan el mal se 

inten~ifica en •els caps dels brots , aleshores la malaltia és fatal. De vega

des no es nota apenes la deformació , però sí una intensa recargolamenta 

en totes les fqUes tendres dels brots de l'any, començant per secar-se la 

punta i .acabant pe:n matar tot el brot. El fr:uit és també atacat, no

tant,se unes aiTUgues que pr.enen colaracions gr.-oguenques, pe:rò qu~B en 

gener~l no perjudicarien gaire si. no fos que en desequilibrar-se la vida de 

l 'arbre ajuda a què el fruit s'obri ~ensenyant l'ametlló. El br.ot també és 

atacat deforrnant-~Se , tornant-se color diB rosa .i. agafant carnositats sem

blants a les de les fulles. F'ilns en certs casos les flors paden ésse\1' ataca

des amb una invasió primerenca. Ataca uDJe.s varietats de preferència a 

Les altres; entre els ametlle:rs catalans el preferit és el desmai llargureta. 

CaWsa de la malaLtia 

Aquesta m.aJ.altia és produïda per un bo~et microscop1c anomenat 

«Exoasc.ws deformansn qu·e· fica Les seV'es arrels (miceli) per entr.BI els espais 

i.nte1'Ciellulars, lo que dóna lloc a les deformadons i .encartr.onament de 

les fu>lles . Per a passar d'un any a l'altre es val d~ les llavors (espo•res) 

que queden en gran nombr.e per tot l'arbre pe;r a avivar-se quan a la pri

mavera vinent trobin les condicions de temperatura i humitat necessàries 

També es I'eprodueix per medi d'arrels que queden vives dintre els brots 

atacats i que es desenrotllen a la primavera vinent. Les fructificacions 
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del bolet són l<es que donen l'aspectJe de. vellut que agafen les fulles ata
cades. 

Afavoreix el desenrotllament de la malaltia el temps calurós i humit, 
bastant molts pocs di~s d'aquestes condicions per a qu.e l'abollament, 
com totes les malalties criptogàmiques, agafi un extraordinari desenrot
llament. En els llocs baixos .i en els que. les boiTes són freqiilents els ar
bres estan més exposats a aquesta malaltia. 

Mitjans de- Uuita 

Podem dk que •els mitjans de lluita són preventius, no curatius, tota v.e
gacla que quan el presseguer i l'ametller han tret Je.s fuUes aquestes són 
sumament d1ehcades i és exposat fer tractament. Però tenint present de 
que es tracta d'una malaltia criptogàmica les llavors de la qual (espo-

Fulla de presseguera tacada' 
per l'abollament 

Brot d'ametller atacat per l'abolla ment 
Fulla de presseguer cargolada 

pel pugó 

res) i arrels (miceli) s'aviven al mateix temps que els arb~es, d!esprés del" 
període de repòEI de l'hiv·ern, 1es deu api'ofitar aquest moment en que l'a
metller; i el p11esseguer van per a obrir les flors per a fier un tractament 
preventiu amb la següent fórmula: 

Sulfat de cour.e... ... 2 quilos 

Aigua . . . 100 li tros 

Calç : la sufici•ent per a neutralitzar. 

Aquest tractament s'ha d.e. fer dos cops: el primer una vintena de dies 
abans de la florida, és a dir, quan es veu que els borròns de l' arbJ1e sembla 
que comencin a infla.r.Jse. El segon, vuit o deu dies després del primer. 
Cal adV'ertir que no hi ha d'haver cap flor oberta a l'aplicar l'últim. L'a
plicació és fa per medi de pulveritzacions, com més per.fectes, millor, es
sent convenient l'ús d'aparells d'aire comprimit, els quals deix:en a l'o-
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perar:i 1es dues mans lliures per a dirigir la verga de~ pulveriltzador allà 

on convingui, mentre que amb aparells dels ordinaris es requereixen dos 

O:]Jf:raris. Un home pot pulveritzar mitja hectàr.ea per dia. Amb aquest 

proce{]iment es destrneiocen les llavors al come·nçar a ge!l"lllÍnar i s'atura el 

•' l l?ixement de les arrels d l'any passat. 

* * * 

EL PUGó.-Quasi sempre que apaveix l'ahollament es nota le presència 

dle•l pugó. Encara que siguin malalties completament diferents temen 

tendència a anar juntes i fins sembla que 16S complementin. 

El pugó és un insecte xuclador: que s'alimenta del suc dels fru·iters i 

altres plantes i, a la vegada, alimen ta una sèrie d'altres insectes. En 

l'ametller, aquest pugon et, d'un co·lor verd tendre, arriba ,.a fer-hi deu ge

neractons, dres de pnincipis de primavera fins a últims de la vegetació. Ai

xò fa que arribi a xifres esg3Jrrri:foses el nombre de de:scendents d'un sol 

pugó. Els primers pugons n eixen del:s ous d·e :l'any anteriq1:, que han pas

sat l'hivern a sobrer els arbr-es; en 1a primera generacili hi han mascles 

i femelle-s que es fecunden, p,erò a les dremés generacions ja tot són freme

lles que neixen prenyades i, pel' tant, no necessiten l 'intervenció del mas

cle per a reproduir;se. L'observació ha demostrat que cada pugó ·concebei.x 

50 fills en 15 dies; ara bé, un dóna lloc a 50; aqueixos 50 en quinze d~s 

én produeixen 50 cada un, igual a 2,500; cada! un d' a.questos .en fa 50, lo 

que puja 125,000, que., multiplicat per 50, és igual a 6.200,000 ; seguint aix1 

multiplicant ens trobai'iem, al cap dre deu generacions que tenen lloc en cinc 

mesos, davapt d'una x.ifra com 97,656.250,000.000,000 de pugon-s, xifra com

pletament incomprensi.bl.e. Pre:r a compendre-la tindriem que apellar a 

comparacions; suposant que: cada pugò .ocupi un millímetT'e quadrat, po

sant l'un .al costat de l'altre, taparien 10 milions d'hectàrees, o siga u na 

superfície prop de tres vegadres més gran que Catalunya. 

Soo:-tadrament el pugó té molts comraris que el f:r.enen en el seu verti~ 

ginos desetiJ.rotllament. 
El pugó al nèixer s'acomoda a la ·part inferior de la fulla .a un costat 

-i altre d>el nervi central; aJli, clava el seu bec i comença a xuclar el sue 

nutmtiu de la planta; com que ha nascut en condicions de ca.lo•r i huma

nitat sembl3Jnts a les de l'abollament, regularment troba ja la fulla car

golada, i en aquesta és en la que >es posa de preferència; sembla que a 

sota aquestes fulles es trobi més defensat de les cont:rarietats que po

guessin ocasionar-li >el temps i l'home; demés s'ajuda a f.er la barraca, 

tota vegada que al picar ajuda a carg.olar la fulla. Ent1'e .aquesta pro

tecció que es busca~ la que ell ja por.ta per ésser impermeable d!egut a una 

cerositat que el cub-reix, es fa difícil d'ésser atacat. 
Sempre que un fruiter és atacat del pugó es nota una renglera de for

migues que munten per la soca i un .altra rengl!e.ra que baixen; si obser

vem aquestes form:i!ques veurem crue arriben a. les fulles que habita el pu

gó, corren atrafegades d'un cantó a l'altre, fins que s'aturen a sobre d'un 

pugó, li busquen dos pèls que té a la part posterior de l'esquena i xuclen 

una gota de suc sucrat que es veu a l'extrem drels pèls. Mantes vegades 

altr,es formigues ja hap fet la mateixa operació abans de la que observem 
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i <els pugons ja no tenen la goteta; llavors la formiga comença a tocar 

suaument el pugó .en les antenes, fins que aquest es convenç que deu ce

dir-li l'esmentat suc; P'er aquesta · raó el pugó ·ha estat anomenat jus

tament la vaca lletera de la formiga. 
Si atuirem les formigues de pujar als arbres pugonats, sembla qu.a 

la malaltia disminueix d'intensitat, i és possibl•e, tota vegada que el pugó 
al no tenir que mantenir-les ja no té que xuclar tant. 

A la multiplicació exorbitant dels pugons s'oposen altres insectes que 
convé conèixer i estimar com a preciosos auoci.liars _i que avui són molt so

vint perseguits. · Un d' ells és el poriol, gallineta o marieta àe No·stre Se

~l·YO?i (Co•ccineolla septapunctata), ani,malet que sembla una tortugu¡eta ver

mella amb set punts negr.as un a sobl'le del clatell i tres a cada ala. Per a 

alilmentar-se .necessita ~na pila de pugons diaris i una sèrie dels seus ous; 
la seva larva, que és d'un color fosc, encawa és més carnissera que sa 

nla•Ie. 
Altres dels nostres auxiliars .en les llU!ites contra el pugó és una espè

cie de mosquit gros amb els ulls verds que deixa -els eus ous a sobre d'uns 

pèls ela vats a les fulles com si fossin agulles de cap ; el cuc és aplanat, 

vellutat i amb mordaLes. De vegades es cubreix amb les despulles de les 

seves víctimes. A F.ra.n.ça li diuen el l1Je6 de'ls pugons per Ja gr~ destro
ça que en fa. A Mallorca en diuen verano. 

Hi ha també un altra mosca elegant, groga i negra, la larva de la qual 

verda, estreta de davant i ampla del darrera., que a l'estar agafada a una 

fulla sembla una llàgrima; és rm dels més terribles enemics del pugó; s'a

limenta del seu suc, per lo que en forada i buida un g.ran nombre dià

riament. 
Finalment els .ocells, sobretot en època de gana s'entretenen en men

jar el pugó, fins i tot els par'dals hem pozyt presenciar com s'hi entre

tenen. 
No basta aquesta sèrie d' ajudants per a privar que el pugó destroci els 

fr·uiters; és necessari que l'home intervingui amb els mitjans de lluita que 

la ciència aconsella. No devem oblidar que el 1 ugó és difícil de mullar 

i que .en .general es troba ·oo fulles recargolades, lo qll'e fa d'Ïffícil l'ata

car lo. 
Per a combatre' I va bé la fórmula: 

Nic.otina¡ de 93-94 per 100 de pur~sa. 
Sabó moll . .. 
Aigua ... 

53 grams 
500 grams 
100 litres 

que es prepara desfent el sabó e.n uns 10 ó 20 litres d' aigua calenta, por
tant després el volum a 100 litres i afegint., per últim, la nicotina. 'em

p1ea en. fina pulv.e1ització, an'Uiixant de baix a dalt a fi de mullar la part 

jnferior de les fulles, que és on habita el pugó; amb dues o tres pulveritza

ci.ons veureu els ametll8!1's i presseguers lliures de tan terrible plaga . 

.JOAN SALOM 
Enginyer ajudant del Servei d'arbres fruiters 

Ra•nw.dttrs, no deti.xeu mo~·i?' el vost7<e bestia?·. 



44 / Ag?'icttltura 

El Sindicat agrícola d'Espluga de Francolí 

A QUESTA en•titat fou fundada a l'any 1906, per uns quants entussiastes 
i abnegats pagesos de la vila, que, cansats ja del jou dels especu

ladors, es decidiren a sa fundació. 
Pocs són els que no recorden •encara el desastre de la filox.era i l'apu

rada situació en què quedaren els viticultors p-er la mort de llurs vinyes. 
Per aquesta raó i, volent fugir de les grapes dels jueus que oferien e•l di
ner al 12 i 14 peJ" cen~, i també per aca;bar d'un. cop amb ells, nasquè l'ildea 
de la fundació d'un Sindicat Agrícola i Caixa Rural. 

L'objectiu principal del Sindicat era prestar din•er a baix preu, cos:à 
que es logrà per mitjà d'un préstec f.et a,mb el Banc d'Espanya que obrí 
al Sindicat un crèdit d:e 60.000 pessetes. No cal dir la vida que duia la 
nostra En.titatl •en els seus primers anys. Era poc .imp.ortant pel reduït 
nombre d'associats i havia de sofrir a més la guerra a mort que des de 
la seva naixensa li feien l':ele.rnent industrial éf.e la vila i els el•ements 
contrarrs a les idees des seus cap-devanters. 

Va nàixer aquestl Sindicat com una criatura de casa pobre i ·s'establí 
en un piset, humilment i sens ostentació de cap mena; en .ell tan sols 
s'hi veien una tauleta, mitja dotzena de cadires ordinàries, un armariet; 
i el típic quinquer de petroli que amb sa claro·r esmortuïda üluminava 
tristament les car'es dels que foren els primers fundadors de l'Entitat, 
que avui és l 'orgull de nostra vila. Però ha anat creixent i desen·rotllant
se vigo·rosament com ho palesen les xifres ·següentes: 

Nombre Près tecs 
Nombre Capitals a les 

Moviment 
Any de llibretes de 

de socis als socis llibretes imposició de capitals 

1906 183 20,410 27 9,163'00 94,797'04 
1907 ~ 220 31,975 39 11,393'30 125,782'10 ... 
1908 250 31,975 49 13,205'00 132,021'50 
1909 270 31,040 68 17,324'50 140,073'75 
1910 316 42,995 90 18,719'75 227,263'20 
1911 369 50,685 123 35,669'59 270,957'52 
1912 434 62,18~ 173 67,228'90 414,454'57 
1913 478 75,200 243 136,202'00 615,032'42 
1914 527 87,445 275 122,233'34 492,313'73 
1915 571 73,976 303 116,666'60 341,496'54 
1916 579 71,749 318 95,827'00 378,213' 40. 
1917 590 . 65,359 360 111,153'00 283,520'63 
1918 603 64,632 400 142,993'00 . 268,260'41 
1919 619 103,02'4 460 199,052'00 756,343'45 
1920 635 111,627 501 221,669'50 1292,589' 14 

Examinad l'anterior estat cO'IIl.paratiu, hom p.ot veure la marxa pro-
gnssiva d'aquest S'indicat que, anys enrera apenes .e.ra conegut, i que, 
avui tothom coneix a la nostra terra degut a les sev.es continues rel~· 
cions i a la seguida correspondència que vé mant:e•nint amb les entitats 
siimilars i amb molts particulars i a les continues visites de comissions 
que estudien la seva administració i. funcionament. 

Fins l'any 1909 actuà solamept la Caixa Rural, mes en aquella data 
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s':establí la secció d'adobs. Aleshores ' es començaren · les compres en 

comú, fent d.e regulador del mercat de la vila, i tal fou la seva acció, 

que en el poble l'únic •expe.nd'idor de matè1ies •era ·el Simdicat, car els 

com8'rciants no podien compet'ir. amb ·el preu baix al qual s'o-ferien ~es 

matè1ies als associat.s i es don ava el cas de què la maj or part de rev.ene

dors compraven en el Sindicat els adobs que pe.r les se,ves t emes nec•es

sitav•en. Aquesta puixança durà fins l'any 1915; des d'aquest any i, 

.deguti al gran trasbalç que en el comerç i mercats produí la guerra 

europea, s'equivocaren algunes compres, donant lloc a que •els especu

ladors tornessin a -re.vifar-se posant .en les portes dels seus establiments 

el cabasset amb sulfat i el. saquet 'de sofr-e a l'altre. No vol dir ai.xó 

que la Secció d'adobs h ag1 desaparescut, car avui dia encara es venen 

uns 200,000 quilos de matèries per .a guanos, de 10 a 12 mil quilos de ' 

sulfat i uns 1,000 sacs de sofre, venda bastant important i, més si es té 

en· compte que so-lament •es consumeixen entre els associats , ja que d'ex

_pendir-se a gent e·stranya a l'entitat s'augmentaria quasiJ el doble, car 

són molts els pagesos que V'enen dels pobles coma,rcans per a fer compres. 

N.o contents e•ls cap-devanters del Si·ndicat amb el sacrifici que 

venien fent des de molts anys ençà, en les darreries del anys 1912 pen

saren en la creació d 'una •noval secció dins del Sindicat. Aquesta no era 

_pas poc ·rnportant, i el fort capital que requeria la seva realització, feia 

que molts la vegessin, de difíC'il solució. Me no p.er això desmaiaren, i 

després de superar tots •els obstacles que hi havia per .entremig, a primers 

del anys 1913 es cridà a reunió general del Sindicat i, en ella el Sr . Rendé 

exposà la nova idea d'establir dins del Sindicat una Secció de Vinicultura. 

Al principi fou acollida a·questa ·ide-a amb gran alegria per part 

-de molts pagesos, a llistant-se per a fo-rmar--hi part més de 200, apor-

' tant-h~ aquests de so·bres el nombre de cargues de verema que. es neces

.sitaven pe·r a poder tirar endavant. Però un cop f.et el pressupost del 

.celler, quan es veié que .es necessitaven 150,000 pessetes i que no hi havia 

ni un sol cènt.tm, molts no volgueren seguir, quedant tan sols uns 96, 

.que, f•e:rms en el propòsit po·rtaren a bon fi el projecte, basti-nt el Celle.r 

Cooperatiu, que s'alça orgullós a l 'entrada de la nostra vila. En ell 

.::hi ha cabuda per a unes 12,000 càrregues de vi, i avui ja podria construir 

.se'n un altre tàn grap com el que hi ha, car són tants els sollicitants 

que demanen per entrar~lü que ·es fa impossible la seva admissió. ¿No 

.s ignifica aquest afany per entr ar a la Secció dé Vinicultura que. en ella 

s'hi troba uns anys amb altres un marge de benefic<i bastant crescut que 

no pot obtindre cap¡ part.icular elaborant-se ell mateix el vi? 

Demés ·compta aqu:est Sindicat amb la Secció de Cafè i Secció de 

Crèdit, fa poc establtertes , podent-se fer avui per mitjà de la Secció de 

Crèdit totes les ope•racions de banca, ço fa que augmenti molt la impor

tància del nostre Sindicat, ja que des del seu establiment es gü~en set

manalment de 75,000 a 100,000 pessetes. 
Amb les dades qu:e hem donat n'hi ha prou, segurament, per a de

mostrar a aquells · que diuen que els Sindicats n.o venen a realitzar una 

fu:nció útil i que per això no tenen vida, que s'equivoqwen. Però molts 

d'aquests no s'equivoquen, perquè en malparlar dels Sindicats no van 

.de bona fe. 
J. MIQUEL 
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COMENTARIS 
El fred del gener ... 

Algú ha dit que el mes de gener, és c01n el bon caval¿etr, p.ço és, 
sempre és igual, acaba el mateix que comença, sense alternativ;es, i àd
huc per a comtar les exce1lències d'aquest me.s hi ha qui ha p,rès la lluna 
com a punt d.e comparança, dient: Llun.a de: gene~r i l' anwr p1i1ne1·. 

Altres afirmen que és un mes perillós: Vols conèi.xer el gener? '11llira 

l ' ame mer; és a dir, que els borrons d' aqueax arbre estan adormits si el 
fred ap,reta, i contràriament estan inflats si el temps és de bonança, 
idèntica idea a la que •expressa aqu•est altr.e. . aforisme: De la flo?' de ge
ner, nritngú no n'omple· el ·{11'ame . ..,, amb la qu,al aosa sembla voler-se in· 
dicar que no pot fia.r-se massa del bon temps d.el gener. P·er això s'a
consella: lYI~11tres el gener passa, deixa la caça,. és a dir no deu exposar
se a freds :i humitats. I àdhuc, Pel gene1· no siguis ma•tim.e>r, perquè, 
,matine.~ de gener, 1/UlllgastalLM d'o•li, i en conseqüència, el ge'11!e?', vuida 
la bota i el grane?'., o dit d'altra manera, en e·l gener, patei.x el bosc i el 
graner, i es comprèn, es gasta molta llenya per a calen.tar-se, es menja 
molt i ·es xerTica sovint, es gasta més d.e. Lo acostumat, per això, Any cLe 
mal tem,ps, fins les velles posen dents. 

Però no hi ha remei, si fa f'red1 té un d'escalfar-se , és necessari pres
servar-se dels rigors del gener, i si no, Refreda:ts del gem;.er, no els cu1•a 
el vinadeV· pe1''ò sí el cal)ive1~ iJ també, tossetes de gen~·, aLegtltie•s de fas
se?l,, i ·encara, f eb1'es de gener, guanys de fosser. 

En començar l'any ... 

El poble té infinitat de ·dites, en les qu.als hi entra la paraula any, 
totes- enes formulades com a fruit de l 'experiència. 

Així, diu: · Any c01nenc~, la fi en ·vegem; també, any de bé sia~ el 
començat est dia, que no són sinéi salutacions que es diuen pell' a sí ma
teix, per a éser repetides en família, per a donar-les als amics, d per a 
demanrur a Déu el )Jenefici de viure un altl~e a>ny. 

Altre diu: Qui p&r setmanes va comptamt, t1·etze mesos troba a l'any, 
tota vegada que di.ent-se U<Sualment que quatre setmanes formen un 
mes, les cincuanta dues setmanes de l'any palrtides per ·quatre, dooon 
tretze mesos. 

Any nou, vida nova, .es diu per a rectificar un proced:ir ,o per a esme
nar uri desencert. 

Any fJ'ed, any sec; la humitat fa minvar el fred, per això també es 
diu Any de nei~, (Jfll,y de, Déu. Encara qué hi han pobles que diguin: El 
m.al· atri1!J e,nt1'a nedant1 •espultida çom està la t~rra per les gelades d'hi
vern. L'aigua del gene1·, mnpLe les bo,tes i el grrcrmer, això és, ajuda .a. la 
germinació dels cereals i se'n pot ésperar una bona collita; o i més, posa 
assaonada la terra per a una booa brotada de la vinya, i encara n'hi ha 
que diuen que els beneficis s'est~nen als oüvers, condensant-ho alesho
res aqu'Elsta dita : Aigua de gene1·, omp·Ze botes i graner i la pica de l'oLi 
també1 devent observar que si l'aigua cau reposada i suaument, pluja 

de ge77Rir', cada gota en val un dine1·. 
Si bé alguns són de parar. que aigua al ge'lüe1', tot l' arrw.J v.a bé, diuenJ 

però, que ha d'ésser molt mesu-rada, perquè està clar, totes les masses 
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"fan mal, i pe·r tant, moUe-s pluges al gener, mala anyad~ solen fer; mal

grat assegurin altres que, no hi ha born, gener, que no deixi les basses 

plenes peL f ebrT'e?'. 
El lector. compendrà perfectament que aquestes antinomies, concor

den fàcilment tenint en compte les distintes cond.ic:i.ons cNmatològiques 

d'uns països respecte d'altres. Els uns necessiten molta humitat per a 

les seves terres, el altres no tanta, i aixi s'explica la multiplicitat d'a

forismes. 
Lector, bon lector, va el darrer que diu: Qui no treballa en tot l ' any,1 

t?'eballa el dia de cap d'any. 
En desitjar-te' l ben feliç l'any que comença, et d.esitjo força treball 

d'aqueix, de no f.er res més que pensar en el no fen· 1·es de ~'ctJruy, quivalent 

a examinar en què .invertir les rendes per .a disfrutar-1es en pau i gràcia 

de Déu. 

De consemblant fornada 

Si un gra de blat dona l'espiga, aquesta forneix els grans de blat 

i, per tant que diferents, tots es ressemblen. 
El sociòleg nordamer:icà, Ernest R. Growes, estudiant la faisó de 

l'ànima pagesa, la determina per tres ordres d'influències: 1." pel 

gènere de les seves ocupac.ions que la fan més pacienta i soferta que la 

constitució ciutadana i menys va1iable; 2.· pel seu isolament, que la 

fa més desconfiada i menys entussiasta, i 3."' p.er les fortes suggestions que 

experimenta del periòdic, de l'herènc-ia, de la educació i de •les passions 

sexuals. 
Nosalljres n'hi afegirem una 4."' influència: la de la consuetud\ i per

sistència del mals averanys que li enquisten la sensibilitat. ((A pagès 

endarrerit, cap anyada l'i és bona». 

Congrés de Sociologia ·rural . 

Sots els auspicis de la Universitat de Xicago, l'editor Menaging ha 

publicat el llibl"e compendi de les sessions del dit Congrés. 

El punta de vista americanista l'exposa -el president George E. Vin

cent en topar-se amb l'i·ndividualisme de son poble que, després de la 

guerra, ha experimentat forta sotragrada sentint-se atret per les preo

cupacions nacionals. I diu i assenyala: 
((Es ben incert l'avenir del món. Seguirà preponderant el tipus del 

grangis·ta, o presencialiem el d·esenrotlla.ment de grans companyies agrí

coles que emplearan a gran no·mbre de jornalers? O ar'ribarem al terme 

de v.eure el predomini de petits terratinents estretament eooperats? Im

possible prejutjar~ne la solució.» 
I al entorn del qüestionari, homes tant aciençats com Eduard A. Ro s, 

Russell, Vinoods, Wilson 'i Dwight L. anderson han coincidit en un fet: 

la necessitat d'enrobustir, cultural i econòmicament, les forces de la 

producció rural deixant que el procés selectiu assenyali l'elemet pre

ponderant; mes afirmant que les forces d'iniciativa que no comportin 

el cnncm•s gener'al, restaran sense vàlua. Per ço que cal conduir-les 

vers una concepció-soci aH de germanor i d'.intevessos depend¡mts. 

O, com si di.guessim, i si ens es permès el maridatje : caritat utili

tària com norma moral; o, com diuen els sociòlegs nordamericans: 

((Constructiva Rural Sociology.» 
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Agrors de la post-guerra 

Un. temps fou. Mes també podríem dir c[ue no hi ha temps que no 
torni... tard o d'hora. 

Mes entretant, aquella dolçor de ben filada mel, s'ens ha tornat 
d'una agror insoportable. No erert pròpiament Les Hespèrides, però les 
planes de Gandia i l 'horta valenciana i les , valls d'Alcira i els altisans 
de Xàtiva da verdo!'S esmeragdines, d'embaumades flors del taronger de 
sinbòlica pvresa .i de fruits d'or bellíssims, eren una terra de promissió 
i un oasi en els deserts del conreu. 

Llegiu-si us plau-els comentaris de la Cambra del Comerç Espa
nyola a Paris, que. van en aquest número : 

Abans de la gue·rra i fins en els tres primers anys d'ella, 100 quilos 
de taronja posats al magatzem i condicionats per a la venda, r-esultaven 
a un. preu no gaire més alt de 30 francs; avui, 100 quilo.s de tarooja 
vaJen, abans d'ésser a la venda, un mínimum de 120 francs.n ., 

Com 'l'esultat de l'encarJment ha .esdevingut l'abstenció del fruit i, 
per defensar-se del temporal, el vèndre' l a baix del preu de cost. T.otal: 
ruïna. 

El collite.I' de taronja n.o troba defensa amb un fruit tempo·rer que 
se li malmet, i el porta a destillar per· a la pe'l'fumeT,ia, per ço que vulgu;in 
donar-ill'hi. I és segur que, com nostre èpic 1 deurà dir-se mirant els 
taron~ers: 

«mes ¡ ai ! és ja despulles 
de l'ona que ha tants segles se n'és ensenyo•r;ida, 
i sols puc oferir-te,. si et plauen, oeixes fulles 

del arbre del fruit d'or.n 

¡Cañones! ¡Cañones! 

Per tant que ho sembli no és pas aquest el crit d'un guener de la 
darrera conflagr.ació. Es un clam agrícola que En Guenaux, de l'Inst'itut 
Agronòmic de Paris, r.epeteix en lletres impresses. 

í, efectivament, el maquinisme com mai el deus ex machina modern, 
l'artillieria vé a ésser ie de1'nie1· cri dels cultivador-s. Conreuar amb dina
mita és natural-sembla-en una bona explotació. Canonades als núvols 
amb granJfucs i, ara, canonades preventives contra l•es gelades de pm
mavera. La cosa no és no-va, però -.,.é associada en la següent 
forma: 

I. Un pegascopi, apar.ell que, millor que El Za1•agozano, pronostica · 
si a la nit hi haurà o no gelada. 

Il. Un termòmetl1e metàllic avisador elèctric que vos treu la galva· 
na i els llençols per a eórrer vers al camp. 

III. La vagoneta fumígera que comporta una caldera amb quitrà, 
enpandi.dor de nuvolades artificials protector.es del o graus. 

IV. Un canó o joc de petits canons que avisen als de l'encontrada 
per a què estenguin. els barratges de fum €nemi.cs de les r'adi.acions noc
turnes. 

L'agricultura científica Déu sap on ens menarà, si els pagesos h~ són 
amatents. De cop, ja s.om a les salvas 1 te:rratrenwLs pels toca 
sons. 
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INFORMACIÚ VINfCOLA 

Es un deit:me del cronista recollir' les impressions bones o dolentes que 

li surtin al pa~ i, així 'mateix, fer-se ressò de les dites ,i, comentaris que 
les ituacions .comporten. 

EI?- començar la tasca, hem, doncs, de fer . esment d'una impressió 
recollida sense altre bon fonament que un optimisme empès, tal volta, 

p er la necessitat O' potser pel d-e·sig de què les coses vagin prenent millo·r 

escaient. S'ha elit que els mercats presentaven una tendència a millorar, 

però si consiclel"em amb 'fredo•r les mostres que la r:eaJJtat ens presenta, 

haurem de dir que el rumor no passa d'ésser un murmuri fantasiós, car 

els fets ens posen en presència d'un marasme i desmenjament per part 

del comerç. 
I la raó de què-així sigui, és ben comprensible: no pot e]J comeTciant 

fiar .en la incertesa llurs càlculs de compr.es, tant més quant la· situació, 

lluny d'aclar.ir-se, sembla que s'entenebreixi amb el seguit de comen

taris que· d.e la França en.s arriben i que donen la sensació d'una intole

rància crctdanera per part · d·els vinyaters veïns . I també es comprèn. que 

nm· campanya tendeixi a allunyar els perills d'una concurrènc~a. 

Tal volta sigui aquesta la tesi amb què augmentaran els delegats 

francesos per a reduir el capítol de conoesions que, per reciprocitat, re

clamaren sens dubte els nostres representants. Quiscun als seus afers 

amb vistes al màxim profit i a la def-ensa d'interessos proteccionistes, 

perquè en l'aldarull del si tu o si jo, no s'hi trobaria1 a fin de comptes, 

més que això : un proteccionisme disfressat de lliurecanvista. 
El fet és que les converses que poden conduir-'Ilos ,a noves negocia

cions que milloain la situació creada per la ruptura, s'han iniciat en for
ma impr.ecisa, com si els elements negociadors temessin descuhrir massa 

d·e pressa l'intent que respectivament mediten. Som en els moments difí
cils de inspeccionar els punts de vista curosament dissimulats; vivim les 

primeres hores de les bones paraules i promeses abU:Tidoses que no com

prometin categòricament a res. Mes seguiran els tractes i amb ells apun

taran més çoncrets propòsits que ja, des d'ara, semblen inclinar-se vers 

més espec'als concessions amb règim de favor. ¿I aquest favoritisme 

mercantil serà ben repartit per a què agrors i dolceses vagin per igual 

en les dugues vessants del Piren eu? 
Aquests dies passats, tot eren retrets de taxes .i tarifes per si fórem 

_erimer nosaltres o si fou França la que eixí de pollagu-era castigant 

els intercanvis de productes. Si la nostra taxa sobre la depreciació de 
moneda i el coeficient dels pagaments en or; que si França a l'imposar 

l'augment 2.'6 aJ vi fou recurs generalitzat i en una sola partida. I aix,í, 

per l'estil. Però cal considerar' que la previsió general repercutia casi 
tan sols en nostre mercat vínic i en cas•i la sola me1 caderia que Espanya 

exportava en proporcions de vàlua considerable. Confrontar aqueixa di
ferència amb els demés augments en els productes de menor sortida, és 

ilògic. I argumentar la diferència que va dels preus del vi en 1914 a 

1921 , és volguer-li ferrar la cua al ruc. Els valors de tota cosa, llavors . . 

.f 
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o ara, són verament incomparables i en fa prova el capítol beneficis que 
resulten més migrats en. les vend-es de preu alt que en l•es t.ransacc.io-ns 
que férem a més baixos preus. Ultra que el raonament és d:els qu•e re
tornen, perquè si el vi d'Espanya, amb transports i doks, va a saga dels 
vins francesos en preu i mercat, senyala que el marge útil del · vinyater 
francès està ben arrecerat d'una competència i totalment allunyat de la 
IUïna amb què esvaloten i volen apassionar els seus governants. 

Verdes O' madures, però, el fet és que estem a l'aranya estira cabells 
i que els nostres comerciants no poden per ara eLxir del seu punt de vista 
prudent, així com nosaltres, productors, no podem entregar-nos a somi
car, considerant-nos ja a les acaballes per a portar el vi a cara o cr:eu 
als magatzems 01 perquè ens els cremin a les facines. Els volums totals 
que tenim en estiva sobrepa-ssen un xic-és cert-les necessitats dels con
sumidors, però l',e.screix amb poca exportació que co-nseg11.issim, ens 
duria a nivell, sinó a l'escassejar damunt collita. 

I pensem que no serà altra que aquesta la raó de què persisteixin. les 
dade.s de. preus qu•e resulten enteraments iguals als que fa qutnzenes ve
nim assenyalant. Bé que, les sortides d'emba·rc restin encara aturades 
i a la perspectiva d'un nou arranjament de: tractat o conveni. I aquest 
sol manten1ment d'estat de serenor dels nostr.es mercats és exoellent in- ' 
dici, i tal volta per això és que la dita .optimista que al començ re<treiem, 
tindrà un fonament que en termes més senzills podríem concr.etar di·ent: 
França i França estan mútuament interessades -en conduir a bon ter.me 
el resultat de les noves conv&rses, perquè no en resulti un bon conveni 
amb cancessions recíproques. Com sigui. que la ruptura ens mostrà pale
sament els perniciosos efectes, el fet de què uns i altres governants s'a
vingu-in a cercar remei a llurs decisions, ja és de per sí garantia de què 
no manca pas el bon .intent. 

Es ben conegut que quan dos són a vnlguer i volguent, hi. posen e.l 
coll, el pes s'alle'Ugèl1e·ix repa;rtint-se la part feixuga de la carga. Es 
nost11e cas. 

PERE J. LLORT 

INFORM.ACIÓ OLEÍCOLA 
Els merca,ts d'oli 1estranger estan bastant paralitzats •i més I'eferint

se a olis espanyols. 
Itàlia fins ara semblava que era la que més treballava i amb la que 

teníem probabilitats de fer alguna cosa, més el revés bancari sofert a 
causa de la suspensió de pagaments de la Banca di Sconto, fa que els 
capitals estiguin retrets; mes és d'esperar que aquesta situació finirà 
d'un moment a l'altre i tornaran els oliv&rs ital.ian.s a rependre la marxa 
normal en llurs negocis. 

França està parada i els oliaires d'allí, ni tan sols parlen d'olis espa
nyols; els interessen més els .olis· de les seves colònies i molt més encara 
els çle llavors que e~ troben a preus baratíssdms. 
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Algú diu que la calma qué passa el mercat d'oli , és d·egut al trenca

ment comercial amb França i això al nostre negoci na li fa res per la 

senzilla raó .de que no hay juego Sin ~rampa, que diuen els castellans. 

A la nació veïna. passa al revés que a casa nostra; aquí fan. la llei els 

gt]Jvernants i els que la santifiquen són els que han de pagar, i allí en 

canvi el govern fa pagar els aranzels cars i per altre cantó institueix per 

aJav:orir els expo•rtadors d'oli un decret en el què els torna els quB~r·too 

gue ·va pagar' l'oli· en entrar. 
Així resulta, ,qu•e d'Espanya env:ien oli a Mar·sella o a Ni ça, .i a l' ar

libar allí• té de pagar drets de més de 130 francs per cent quilos, p,erò qu•i 

paga els drets, not fer sortir en un plaç d·e tres mesos ·prOI•rogables el ma

teix nombre de quilos d'oli; com ni a l'entrar ni al sortir es miren les 

característiques, resulta que sempre surt a l'exportació oli espanyol, en

cara que no· ho· sigui, d'aquesta manera com els comerciants francesos , 

compren .oli de totes les procedències sobretot de les· sev.es colònies, fan 

sortir el què no és nostte o el que e.ls convé, amb una marca francesa, 

però declrurant a la duana que. és oli vingut d'Espanyll:, i és així doncs 

com els nostres olis entren a França, sense que. influeixi en res la ruptura 

comercial. Si ·els nostres .olis no van a l'exportació a la veïpa República 

és senzillament perquè no poden fer ,la competència als oLis d'oliva de les 

seves colònies i als olis de llavòr que es cotitzen allí a menys de la mei

tat del preu que pretenem pels nostres. 
Als Estats Units està paralitzat del tot el nostre negoci; nosaltres 

no podem, per ara, competir als preus més barats que ofereixen els altres 

mercats del Mediterrani. 
A l'Amèrica del Sud tothom té moltes existències, tant que hi ha 

representant de cases euro·pees que per a liquidar només que un reman.ent 

de mil caixes, ha hagut de perdre una quantitat, que traduïda a pes

setes, puja a més de trenta mil pessetes; res més, que una pesseta per 

quilo. 
En. resum, els mercats compradors estan desrn.oralitzats i ningú s'a

treveix a fer una compra si no té una venda segúra. 
Una esperança sola podem tenir i ·encara B~questa és molt in.segu~a 

i petita i probablement ens la pendran per mà els francesos; els estats 

del Nord d'Europa, diuen que enguany tindran bona pesca i si això es

ta com diuen allí, s'hi pot coHocar bon nombre de tones; solament és 

qüestió de :¡preu. 
El.s meÍ'cats producto-rs estrangers, van també amb molt cuièÍado i 

han fet els perquès de pagar poc la primera matèria .o sigui l'oliva a 

fi de que l'oli es sostingués. bo/at i sembla que fins •ara ho han aconseguit 

car ofereixen sempre. al menys cent v:int .o cent cinquanta francs més 

baix que nosaltres, olis de qualitat, si no més bona, tan bona com la 

dels nostres. 
Sembla que a Grècia, donaran en breu l'exportació lliure de f'oli, 

que des de la guerra havia estat tancada.; si això és cert, serà un 

nou cop pels .ohs corrents, puix en aquella nació es diu que hi ha 

un estoc molt considerable que ben bé pot fer variar el preu mondial 

de l'oli. 
A Catalunya, es pot dir que ja s'.està acabant de fabricar; la co

llita és més curta de ço que ens pensàvem i no res meny.s, els preus n'o 
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han estat tan alts ni tan baixos com alguns creien. Però hem fet unes 
qualitats bastant dolentes, poc aprofitables per a l'exportació. 

A Casi.ella i Andalusia els olis surten a més bon preu que els nos-
tres i la qualitat no és dolenta parangonadll( amb la qu-è solen fer. 

Poques O.Peracions s'han fet, més podem assenyalar: 
Reus, bons de 35 a 38; dolents, de 22 a 32 pessetes els 15 quilos. 
Ueida, de. 29 .a 35 rals els 3,900 quilos. 
Tortoses, de 28 a 34 pesetes els 15 quilos. 
Aragons. de 32 a 36 pessetes els 15 qu;ilos. 
Toledos, de 19 a 23 pessetes els 11 1j2 quilos. 
Andalusos, de 16 a 21 pessetes els 11 1/2 quilos. 
Tots els preus .són, sense envàs .i sobre vagó procedència. 

LISINI ANDREU 

NOTICIAR I , 
Els oceUs útils a l'agricuLtwm.- S'ba donat certa solemnitat a l'ac

te de posar en llibertat una colla d'ocells decomisats a vt:medors d-e Bar
celona. Es feu l'aviada a la plaça de la Cascada del Parc, davant de més 
de dues mil criatures qu€1 bi foren expresament convidades. Parlàren, el 
president de la Societat Protectora d'Animals ·i Plantes, de Catalunya, 
un regido·r i el .11epresentant dJe¡ l'I. A. C. de Sant Isidre. L'Alcaldei d.e la 
Ciutat s'associà a l'acte pubLicant una crida on es recorden els preceptes 
legals que 11e-geixen la matèria. 

- Ha estat nomenat pretidlfnt de la Federació dJe 9ind~cats Ag1·íco~o 

Les del Camp ae TaJ:Jiragona, D. Joa¡quim Balcells i p .intó. 

- El Canseu de Fome'Jtt de Gï11,ona ha nomenat una comissió del s-eu¡ 
sí, composta dels senyors Puig, Cendra i Font, per a que vagin a visitar 
les zones forestals de la província, en les quals hi pr·edomini el pí, per. 
tal d'estudiar les espècies més recomanables als aimado·rs de la repoblació 
forestal. 

- La, Confedemció Agrícola Unió d,e Virnyatm·s de Catalunya ha adre-
/ çat un informe a la pomissió del Senat, dictarninador del projecte d.e llei 

presentat pel Ministre del Treball, establint •eJ. règim de 11e~aració dels 
.accidents del tr.eball en l' agricultura. ' 

- El Sindicat expO'I'taàorrs de vims de T(1.1'1·agona ha rebut la nova de 
què el Govern francès ha acced.it a que totes les embarcacions sorlid.es 
d' iqu.í, amb carregaments de vi destinats a ports francesos, que per cau
sa del mal temps no pogueren arribar allí abans del d·ia 10 de desembre, 
els sia admesa tota la cà:rr.ega, tributant oom e~ l'antic règim d'intel:ligèn~ 
cia comercial. 

- La Federació Ag~·ícola CatalaM-Ba.lear ha demanat al Ministre 
de Finances, que en cada Sucursal del .Banc d'Espanya es •nomeni un 
assesor pèrit en qüestions agrícoles, per ta1 que pugui judicar . amb 
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coneixement de causa en les peticions p.e l-es entitats agràries, i que demes 

hi entri un ·repDesentant de l'agricultura en el Cqnsell Superior Bancari.. 

- Es disposa per R. O .1 que les Diputacions Provimov.als. sense excu

sa de cap men'a, tenen de consignar en sos pressupostos, i entregrur 

després als Consells ProvinciaLs de . Foment, les quantitats que per con

ceptes de personal .i material els co-rrespongui, i s'-els facili-tin locals 

amoblats i de sufici-ent capacitat per a celeb-rar: llurs sessions i instalar 

les oficines. ' 

- El Sind'Vcat Agmícola de Banyoles i sa ccnnarca h.a fixat la següent 

tarifa per a l'assegurança <1e1 porcs: fins a 25 quilos, a 1'80 pessete.st; 

de 26 a 30quilos, a 1 '75 pess.etes; de 31 a 40 quiLos, a 1!'65 ¡pessetes; die 

41 a 50 <JU:ilo.s, a 1'55 pessetes; i des de' 51 q~lilos a 1'50 pessetes. 

~ Amb armeglo a" Les vigentS disposiciorn,s, els alcaldes il inSpectors 

p:mnicipals de higiene pecuària, deuen comunicar al Governado·r o ins

pector provincial, per tot .el que va de mes, les dates en que es cel-ebrtn 

les fi•res i mercats de bestiar •en cada Localitat, i les disposicions adop

tades per a protegir els animals contra malalti.es contagio-ses. 

- En el be1stiar de VrilamovCb de Pmdes s'hi han pr.esentat alguns 

casos de carbuncle .i també algun de verola en el de Montroig. 

· - La Cambra Agríwla P?:m,incial de Lleyda ha quedat composta 

pels .senyors següents: D. Modest Reñé; D. Vicens del Castillo; D. Fran

cesc Macià; D. Ramon Felip; D. Manuel Florensa; D. Felip de Gomar; 

D. Cass.imir de Sangenís; D . . Francesc Vidal; D. Francesc Massés; 

D. Jaume Reñé; D. Antoni Segarra; D. Ramon Arqués i Arrufat; Don 

Francesc Llar.i; D. Celestí Vidal, i D. Ramon Vidal. 

- Una o·b?'a de dlivuLgació del cuLtiu de L'alfals es publicada per 

Don Narcís Camps a despe$e.s del Consell tle Foment de Girona. 

- La fe·qr-e aftosa ha estat declarada al bestiar dels termes munici

pals de Cassà de la .Selva. 

- Un ?'eglwn.er~;t 1noàeL per a ús. de•Ls s-ün.diicc.Uts ag1"icoles és publicat 

pel Consell Provincial
1 
de Foment de Ueyda, a' l'objecte. de propulsar la 

cr~e.ació de les -seccions de policia, guarde1ia rural ·i pastures en nostres 

organismes agraris. 

- Els càrtrecs de la CCbmbni; Ag,rícola Pr"Ovinoial ihe Ta1tragona han 

quedat distribuïts d'aquesta faisó: President, D. Josep M. Cartes Mur; 

Vicepresident primer, D. Estanislau 'F ell Boronat; V.icepre~ident segon, 

D. Frederic Escoda Sancho; Tr.esorer, D. Lluís Ballester i Ballester, j, 

Comptador, D. Joan Pa1au i Miralles . . 

- EL Gove1tn de La República A1'ge'ntima ha publicat un dec11et autor.it

zant la lluire exportació d-e. bestiar de varis països, entre ells Espanya, 

exigint només la condició de què estiguin nets de tota malaltia contagiosa, 

el qual requisit és té de provar amb un certificat facultatiu. 

- A Vilanova i Geltnl, davant de un gran concurs de vinyaters, s'han 

celebrat proves del motocultiu aplicat a la vinya, el I'esultat del qual 

deixà completaments satisfets a tots quants agricultors el presenciaren. 
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- Ha celeb?'at la seva jt¿rz.ta geM?'al ,o1-c1Jilruària l'Institl].t Agrícola 
Català de Sant Isidre, en la qual el Sr. Maspons son secre.tari, ha llegit 

· la consuetud-inària memòria d·els treballs realitzats durant l'any. 
El President Sr. Girona saludà als r:eunits i hagué de lamenta.r ·que 

per manca de unió dels agricultors no hagi estat possible o•btenir ma
jors beneficis p EJr a l 'agrieultura. 

- El Senador pèr . la PTovíncia de Gih'l)na;¡ D. F1·ancesc Bart:rina. ha 
estat designat per la Cambra Ag1icola d'Arenys de Mar, per a que la 
r e.presenti e n el sí de la Cambra Agrícola' Pr.ovincial. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT 'DE CATALUNYA 

\ 

Pròximament ·es celebrarà un curset de divulgació agrícola a Mar-
torell, sollici.tat p.err la Cooperativa Unió Agríco~a Martorellense. 

-S'ha donat un curset de nou lliçons a la Cambra Agríícola de Rubí, 
en combinació amb el Celler Co.operati.u. 

El programa desenrotllat és 'el següent:- . 
Una lliçó d'Avicultura, 'Í altra de malalties d-e l'aviram, per D. Sal

vador Castelló; una de conreu de la vinya, altra de. poda i altra d'apli
caci.ó dels adobs, pe·r D. Erasme M. d'Ymbert; una de cria, raça i en
greiXI del porc, pe-r D. M,. Rossell i. Vilà; una d'acció social agràr-ia, per 
D. Jos~p M. Rendé, i una d'alimentació humana, p.er D. Jaume Raventós. 

- El Serv.eJ. d'Arbres Fruiters ha estat consultat sobre fruiters, de 
la Riba; sobre conreu dels ·presseguers, de Santa Oliva; i ha enviat fu
lles de la poda de l'ametller, :i donat explicacions sob11e ·el oonreu de dit 
arbl'e, a Pollença, Artà, Inca (Balears), i a Ta:rragona,- Almoster, Mont
cada, Barcelona, Montroig, Juneda, Alguaire, Sabadell, Sant Cugat del 
Vallès, Ag;er, Maya.1s i Granad¡!lla. 

~ , ' Demés, ·ha publicat una fulla explicat iva dels resultats obtinguts en 1a 
campanya d.e lluita contra la mosca de l'oliva, que s'ha enviat als ajun
taments i Sindicats Agricoles dels ' pobles de Tarragona, 1es Garrigues, 
Urgell, Sega:rra:, Vallès .i Empordà. 

S'han enviat també p.er dita secció, mostres de les va1ieta:ts d'amet· 
lltes catalan.es, al President de la CaLi{oq;nia A:lmo'TIJ.d C14ou!esJ, àe Sant 
Sant Francesc de Califòrnia, a canvi de les varietats d'aquell país·. 

I, finalmemt, es confeccionen plànols models, per a l'a.ux.ili tècnic als 
molins d'oU cooperatiu. 

- Pel Serv.ei de Viticultura i Enologia, es realitzen les tasques de re
solució de les -experiències fetes l'any passat en els camps expe·rimentals, 'Í 

s'han visitat els camps ~eocper:imentals d'Esparraguera i el de Cabrianes, 
per a preparar la campanya experimental d'adobs químics. 

/ - El Conse.ll Permanent ha acordat crear, uns camps de demostració. 
L'extensió serà de mitja hect-àrea, i les experiències duraram un any 

agncola . p·r.orrogable.' 
Els Serveis Tècnics d'Agricultura faC'ilitaran els adobs químics, lés lla

vors, plançons, pUJes i aportaran els aparells que es vulguin. pro'Var. L',im
port dels arbres, i de les rnillo.res que quedin en els camps, seran de cà-r-
rec de la Manc0munitat. ' · 
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A càrrec del propi•etari quedaran les 1abors, sembra, recoJ:l.ecció, pe

sades dels productes, transports, fems, llav.ors corrents i les demés des

peses no citades. La direc.ció de les operacions anirà a càrrec dels ·Sei"'
veis Tècnics d'Agricultura. 

Seran pre'ferides les poblacions en ~es quals s'hagi donat un curset 

de vulgarització. 

- El servei d'Acció Social Agrària ha realitzat gestions a .indicació 

del Sindicat Agrícola de Sampedor per a fusionar el pòsit local amb una 
Caixa Rural que es desitja implantarchi; ha fet un pr:ojecte de Reglament 

per a l:a Cooperativa de Manresa, ,¡ ha fet els treballs convenients per a 

ba.stir un Celler Cooperatiu a Sant Pel'e de Riudevitlles. 

~ Ra. començat a l'Escola Superior d'Agricultura, un curs semestral 

p·neparatol'i dedicat a aquells alulll!Iles que vulguin seguir els seus en

senyaments per a entrenar-se en les matèries que són objecte de l' examen 

d'in.grès. 

-Les mostres anald:tzades durant el mes passat, pel Laboratori d'a

nàlisis de la Mancomunitat són: 
Anticritogàmics i insecticides, 1; vins i similars, 38; adobs, 13; a1i.

ments, 1; diversos no especificats, 5; total, 58. 
S'han a;na.litza.t per encàrr.ec dels . Se·rvei.s Tècnics d'Agricultura 5 

mostres d'adobs j 2 d'aigua. 

- El Servei de Terra Campa, ha confeccionat el plànol del Camp Ex

perimental del Sindicat Agrícola de Sampedor, i ~vacuat una consulta 

sobr·e el cuHiu de l'escaiola. 

CONSULTORI En aquesta secció es respondrà gra
rultament I per torn rlgurós, a rotes 
les consultes que facin e I s llegidors 

F. S. N. LA FIGUER>\. DEL PRIORAT. - Les oliveres més resistents a les 

malalties i de més vida, són sempre les de peu bord. Per això els altres mè

todes de reproducció (per estaca, tormo, rabassa, plançó, etc.) s'haurien 
d'abandonar completament. Molts .autors sostenen que la major predis

posició que té actualment l'olivera a contra11re malalties, El!n comparació 

.a la. que tenia. abans, prové d'una debilitació deguda a no repr.oduir-l.a 

Jni!j:w~·ant. el bord com ha.ul'i.a. d·e fer-se. 
El bord pot obtenir-se di.rectamen.t de llavor, és a dir, sembrant pi.

I_Jyo's en viver, com fa'Il a Itàlia, o més ·econòmicament, on és possible, 

.aprofitant -els bordissos que surten pels boscos i garrigues, tal com fan a 

la comarca de vostè. 
De manera que és indiscutiblement preferible usar bordissos empel

tats que no pas, peus de llei. 
Els arbres s'han de plantar sempre a. la ta:rdor, abans dels freds; so

lament etn els països d'hivern molt rígid convé esperar la primavera:. 

Plantant a. la tardor, d.iuen en una comarca que ara no recordo, es gua

nya un any. Això és ben veritat, car l'arbre ha.verit estat posat més 
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awat a 1a terra, té més temps d'arrelar; demés d'això, po·t anar apr.ofi
tant tots els dies bons i ruxí a'I'riba a la primavera en condicions de v.ege-
tar de seguida amb tota vigor. - T. T. . r 

S. C. CIUTAT. -Actualment no existeix en castellà cap obra bona sobre 
elaborat<ió d'olis; les dues millors, que són la d'En P.equefi.o i d'En Man
janés, estan exhaurides. Sobre r.efinació no se n'ha .èscrit cap. En 
framcès, que sapiguem, només n'existeix una, la d'En Fritsch que també 
està ·exhaur!da. A AGRICULTURA publicarem, dintre de poc, uns quants 
articles sobre L'argument. Sobre fabricació d'olis, l'Escola Supeiior d'A
gricultura publicarà, en breu, un llibre. Segurament d'aquí a un mes 
serà posat a la venda. 

Sobre anàlisi d'.olis existeixen varis llibres; si vostè ~ns explica amb 
qual objecte desi.tja .estudiar analisi podrem indicar-li el llibre millor. 
Però li advertim que en la indústria l'únic anàlisi que té impo•rtància i 
que es fa correntmeni és el de l'acidesa. La casa Metzger, Giralt Lapor
ta etc., venen ja uns aparells especials d'ús molt senzill, que costen so' pes
setes, i que van molt bé pe•r a fer aquesta deierminació. Junt amb l'a
parell van els líquids i les instruccions pel seu ús.- CAN!. 

J. S. E. ToRTOSA. - Hem pa ,sat la seva nota a l'Admi'Ilistració. Li 
agraïrem ens comuniqui si ara reb regularment AGRICULTURA. 

La suLfatadora Vermorel és molt bona; també ho és la d'En Blai Ma
dona de Sant, Sadurní. Teò·ricament són prefe1ibles les d'air:e comprimit -
pe'rc1uè en usar-les el pagès té sempre una mà lliure ; però en la pràctica 
no aco.stumen a donar gaire resultat i els pagesos demés, tractant-se d'u
na novetat, no les veuen amb bons ulls i les empleen amb una evident 
antipatia ~ acaben ràpidament amb elles. 

Per això el millor és que continuï amb loo Vermor el que ja coneix i 
que li h am· anat bé fins .ara. - T. T. 

A. G. VENDRELL. - En aquest número- trobarà la descripció de la ma
laLtia dels seus pressegue·rs i la manera de combàtre"la. ProcUli no re
trassar els tractaments. Si la malaltia ha estat com d·iu , molt greu en els 
últims anys, pens.o que li convind:ria f<e·r tres sufatades en lloc de du es per 
asseguraT-se una defensa millo·r . Però totes. han d'ésser fetes abans de 
la flm'ida. - T. T. 

M. T. B. FIGUERES. -La producció catalana de blat ha estat en 1921, 

segons l' estadística oficial la següent: 

Barcelona .. . 518,575 quint8/rS 

Tarragona .. . 401,135 )) 

Lleida .. . 905,313 )) 

Girona .. . 375,294 )) 

TOTAL ... 2.200,317 )) 
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Arbres forestals de gran pervenir I -
A continuació assanyalem algunes de les espècies forestals més 
preuades í que durant aquests últims anys han merescut l'elogi dels 
principals repobladors, enginyers de monts, i amb les quals s'han fet 

intenses plantacions 

Pi Insignis, 2 anys, repicats, de 35 a 45 cms. alt. 
» 1 de 25 a 35 cms. alt . 

4 repicats, de ·1 '5 a 2 metres alt . 
• Marítim de Corté, 2 anys, repicats, de 35 a 45 cms. alt. 

1 de 20 a 30 cms. alt. 
4 repicats, de 1 '5 a 2 m. alt . 

» Larici de Còrcega, 2 de 35 a 40 crus. alt. 
4 de 1'50 a 2 rus. alt. 

d'Austria, 2 de 35 a 40 cms. alt. 
4 » de 1 '50 a 2 ms. alt. 

» Silvestre d'Escòcia, 2 de 35 a 45 crus. alt. 
» 

• Alerce d'Europa, 

del Japó, 
• Montana, 

Abet de Douglas, 

• comú, 
Xiprés macrç¡carpa, .. 

Piramidal, 

Acàcia comú, 

Castanyer del Japó, 
• · comú, 

Eucaliptus Glóbulos, 

Rostrata, 
Esbarzer (per a cercats) 
Freixa comú, 

3 de 45 a 50 c_ms. alt. 
4 • de 1'50a2cms.alt. 
2 de 35 a 45 cm s. alt. 
1 » de 25 a 30 cms. alt 
2 repicats, de 40 a 50 cms. alt. 
1 de 25 a 30 cm s . .alt. 
2 » repicats, de 25 a 35 crus. alt. -
1 » de 20 a 25 crus. alt. 
1 de 15 a 18 cms. alt. 
2 • repicats, de 40 a 45 cms-. alt. 
1 de 30 a 35 rms. alt . 
2 repicats, de 35 a 40 cms. alt. 
1 » de 20 a 25 cms. alt. 
2 repicats, de 50 a 60 cms. alt. 
1 de 35 a 40 crus. alt. 
1 de 35 a 40 cms. alt. 
1 • de 45 a 50 cms. alt. 
2 repicats, de 50 cms. alt . 
1 • de 45 a 50 cms. alt. 
1 de 45 a 50 CITIS. alt. 
1 de 35 a 45 CITIS. alt. 
2 • repicat~, de 35 a 40 cm s. alt. 
1 » de 25 a 30 CITIS. alt. 

» ameñcana. 1 de 30 a 35 cms. alt. 
Faig comú, 2 repicats, de 30 a 40 cms. alt. 
Roure roig americà, 2 • de 45 a 50 cms. alt. 

» • » - 1 • senserepicar,de25a35ciTis.alt. 
Xops bordils, 1 '800 metres alçada 
Pomer silvestre, 2 • de 50 a 60 cms. alt. 

·• 1. • de 35 a 40 cms. alt. 
PJançó pomer silvestre per a ingertar, de 70 a 75 cms: alt. 
Noguera país, óe 2 a 3 cms. alt . . . . 
Perer silvestre; 1 any de 30 a 45 cms. alt. 
Platans, I any de 45 a 50 crus. alt. , 

100 Ptes. 
75 

1.000 
75 
60 

600 
60 

600 
60 

600 
60 
75 

600 
110 
95 

110 
60 

100 
75 

110 
110 » 

80 
110 • • 
80 
75 
65 

7::0 
75 

200 .• 
150 
150 » 
75 
GO 
50 
75 
50 

120 » 
80 

350 
150 
125 » 

2.000 
2.000 

12:i 
95 

De cap d'aquestes especies forestals servim partides inferior& a 500 plançons, a excepció 
dels de 4 any¡¡ I Castanyers del Japó, dels que en servim un mlnimum de 50 plançons 

. \ 

EL CULTIVADOR MODERN O 
Notariat, Z, pr al- Apartat de Correus 6.25. Tel. 3699 A • Barcelona 

Demanl's EL CATALEG GENERAL de tota classe de Bors, arbres, etc., etc. 
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t BESTIAR t 
l Original Fríson l l l 
J. Degut a la sequia persistent, l I el preu del bestiar s'ha I 
t~. tt .. l ~~~:~x:lt: e :~~~!~;r p~~r~~i:~ l 
f ment, comprant-lo als corta- I 
t~+ lers. Enviï vostè les seves co- tt 
f mandes o consulte's a la I 
' o I ,cooP, Vee-Afzetver» I 
t~ t~. 

I
~ a AKKRUM (Holanda) f 

tt - t\ 
I Dirigir la Correspondència a: I 
tt tt 

I F.~ G. Do K TER I 
tt tt 

I 
a AKKRUM (Holanda) f 

o ' I Preguem es prengui nota de f 
tt no enviar les comandes o con- .. ~. 
f suites a Mr. Zuuriber, men- I 

+.~+ cionat en el llibre de reclam tt 

I repartit durant la «Setmana I 
ft'+ Holandesa» a Madrid, per ha- ft'+ 
I ver estat interrompudes toteS I .. ~. +.\ f les relacions amb dit senyor. t + . ~ + 
J A ~·---·--........................................................................................ ~ ...... -~.--.. ,., ,., ,., ,., . . . . ·-
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RBJOUS, HUHS, TOTXOS ê 

maons (plens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

el seu rendiment. 

La casa VILLALTA, de Barcelona, é~ la que millor podrà servir-lo en 

MAQUINES, FORNS, ASSECADORS 
I 

i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials per a construcció 

Visiti o escrigui avui mateix a la SECCIÓ A de la casa 

VDA. J.- F~ v ILLAL TA, s. EN c. 
BARCELONA 

Oficines. Apartat correus, n. 0 65 
Nou Sant FranciscoJ 28 Telèfon 568 A 

ffitlllllllllllllllllllllllllllllll IU llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111 i~ 

•.............•..................................................................................... 
i Ha so~it el D'ACÍ D' ALLA del mes de gener i 
5 LITERATURA : ACTUALITA'J;'S : MODES : DEPORTS 5 . . ..•..............................................................•.................................. 
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~ I i 
ê ·S o FRE FLOR-rl!ÒLT § 

:: 

Grans refineries a Tarragona de la 

Union Sulphur Co., s. A. E. 
Representants de la UNION SULPHUR Co., 
de Nova York i de les RAFFINERIBS INTBR
NATIONALBS DB SOUFRB, de Marsella. 

PRODUCTES GARANTITS 
99 per 100 de puresa per els més Importants 

LABORATORIS D'AGRICULTURA 

: TERROS : 

ADOB 
111111111111111111111111111111111111111111 

Noves aplicacions del 

SOFR'E VERGE 
99 per 100 de puresa com a 

FERTILITZANT 

§. INFORMES TÈCNICS: Secció agronòmica de la e Union Sulphur 
E Company, S. A. E.», Conde de Romanones, 3 i 5. - MADRID. 
E PREUS: Apartat 10.-TARRAGONA i oficines MADRID, Veliiz-
E quez, 64, des del 1.r de gener 1921 
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