
• 

-

Any VI • 20 agost de 1922 :"'úm. 16 

. 

AGR/CllLTUeA 
REVISTA AOJ<!COLA CATALA NA 

DIRECTOR: AUGUST MATONS 
Car del Servei d'Arbres fruiters de la Mlmcomunital de Catalunya 

COL·LABORADORS 

JOA.N AGUILó : : LISIN! ANDREU : : JOA::"' A.NGEL I 

GENíS : : JOAN ARU:Mt : : LLORENÇ BADELL : : JO· 

SEP R. BATALLER GUILLEM DE ' BENAVENT 

LEANDRE CERVERA : : ALBERT DANEO : : C. R DA· 

.N~S I CASABOSCH : : FRANCESC DOU : : 1\I. FAURA 

I SANS PERE ] . GIRONA PERE GONZALEZ 

LLUIS GU ITART . • JOAN GUITERAS l\IA..'<UEL 

' L I. E::-<' AS PERE J LLORT ARNEST MESTRE 

CRISTóFOL :IIESTRE JAUME NO~LL I COMAS 

FRA::-<'CESC NOVELLA S : : VICENS NUBIOLA : : C: OL~

VERAS I :IIASSó CARLES PI SU.f:ER :: JAUJ\IE 

RA VENTóS : : JOSEP M .• R.END~ : : M. ROSSELL I . 
VILÀ : : JOAN SALOM : : JOSEP M. • SÇ>LER I COLL 

SEGIJ\ION VANDRET.T, ERASME D'Yl\1BERT 

VA~.ERI SERRA I BOLDO ISECRETAR!l 

SUMARI 

Una eJo:periència d'engreixament de porcs, per 111 . Rossell i VIlà . - Els adobs potàssics en el 

conreu de la patata, per Lluls Sdez Fernz-Casarlego.-Cinc lliçons d'Enologia, per j aume 

Ravenfós.-Medicina popular, per Valeri Serra I Boldu.-La su lla, 11, per josep Maria 

Soler I Co/1.-Comentaris.-Informacló vin!cola, per Pere j oan Llort.- Informació ole!cola, 

per Llslnl Andreu.-Noticiari.-Notes del Departament d'Agricultura de la Mancomunitat 

de Catalunya . .:.... Bibliografia, per 0 /s.-Consultori, per f:am i A. M. 

Direcció Administració: Escudellers, número 10 bis- B A R CE LO N A 

;"f;JU1111UIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIU fiiiiiiii.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111llliHINJIIUIUifi 



::::::::::::::::~~:~~~:.~~:.-.::.::::::.~:.~:-:;::::::::::::::::::.:.::.:::;~:::::.:.:.::~::~::.~::.:.:;:::.:':a~~-:.,':.-:.ii 
~ -.. .. .. .. .. . .. 
~ -~ -.. .. .. .. - -.. .. - -- -
li Vinicultors! ~ 
~ -~ -.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - -.. .. - -55 Per a -verema eJD:pleu un bon .111aterial -vinícola 55 - -55 que us sigui satisfactori 55 .. .. .. .. .. .. .. .. 
~i PREMSES I ESPREMEDORES e~ .. .. .. .. - -.. .. .. . . 
. i~ nARnONIER i~ .. .. .. .. .. .. .. .. - -.. .. 

55 Pre.111ses a r6tula .111odel americà ;: Premses 55 - -55 Hidràuliques espre.Dl.edores senzilles9 separa$ 55 .. .. 
55 dore,s i esgotadores !5 .. .. .. .. - -- -.. .. 
ii Pretn§e§ ,(:ontÍnue8 U .. .. .. . .. .. .. .. .. 
ii •nAB' ILLE• ii - -- -- -- -.. .. 
55 Material per a -verema 1 Maquinària Viti..o 55 - -55 -vinícola a Productes Enològics : Aparells :per 55 - -55 a l'anàlisi dels 'Vins 55 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
~ ·-· ~ - -- -.. .. - -- -- -.. .. 
U VICENS VILA CLOSA ii - -- -.. .. Si (S U C C E S S O R D E K E G E LS VIL A) 55 - -- -- -- -- -55 PASSEIG DE· GRACIA.., cS8 55 - -- -- -:: Direcdó telegràfica 1 KEGEVILA :: - -- -:: Telèfon 0}8 G. :: .. .. - -- -55 BARCELONA ~ .. .. - -- -- -- -- -- -- -.. . .. 
~::::::::::::::::::::::=::::::~:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; . 

En dirigir-vós a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



. 
~·························································· .. ······································: . . 
5 MOTORS ''CROSSLEY'' 5 . . . . 
: El mateix per a OLIS PESANTS que per a GAS POBRE, etc. : 
5 Són els més PREFERITS EN TO.T EL MÓN 5 . . 
S Detalls S) ratis : A. 5. l'I 1l u D E • firan Via, 1 • Apartat 58 • l'I 1l D RI D 5 . . •..................................................................................................• 

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS 

PER A TOTA MENA DE 

TINES PER A VI, BAS

SES PER A AIGUA h 

CONSTRUCCIONS DE 

CIMENT ARJilAT, 

LA CAS A 

LLUIS -SANS 
Carrer Trafalgar, 14 

T É ESTA B L E R TA , 

UNA SECCIÓ ESPE

CI AL DE PRES S U

P OS T OS I PLÀNO LS 

BARCELONA 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i·.c._~--'-----~-'' Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

: ••••••••••••••••••••••a•c•••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••·~··••••: 

~ Ha sortit el D'ACÍ D' ALLA del mes d ' agost ~ . . . . . . 
: LITERAT URA ACTUALITATS MODES DEPORTS : . . . . . . ·······················································································•••!!••······· 

B!! c ula model253 per a Dtt• ar va gone t u 

BASCULES 

ARI SÓ 
SANS, IZ:BARCELONA 

Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, 
magatzems d'olis i vius i indúst ries, per 

ll ur 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, 12 : BARCELONA 

:,niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIJIIIIUIIIIIJJIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIUIIIIIIflllllllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIJIIUIUUil: 

~ Motors "~rossley'' Per a ~~:fsPc<;~:.~t~~so ll na ~ ~ . I MÉS DE 4,000 INSTAL 'LACIONS § 

1 .... ~.; ... ;:,;.,,:,,;.,::..:: .. ~ .................. ~ .. ::..~.:.~.;,~;,,:,,;,:.:.: .... : .. :.;.~!, :~; .... ! 
En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



•••••••••••• 
B~scules · 

• catxes pera 
cabals 

· ~~~~r~~~ 
. 
- Par1Ament,9 

~~lr\S<S~@[p)~ 
--·--

• • •••••••••••• 

·--------------------· 
Agricultors! 
Empleeu juntament amb els 
adobs químics o orgànics, el 

De venda en les principals cases d'adobs 

LA HISPANENSE INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL, S. A. 

BARCELONA 

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

MADRID 
Argensola, 4 
'fel. M. 4146 

·-------------------•. 
O D 

SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 
(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I C.A - Vilafranca del Penedès 

••• • •• 
PREMSES CONTINUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ: TREPITJADORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXE.TES PER A TINES 

IQstaJ·Jacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics : Aparells d'anàlisis de vins 

Adobs químics : Sofres i Sulfats 

En dirigir-vos a les casas anunciadores, citeu AGRICULTURA 



ÀNY VI 20 AGOST Dl! 1922 NúM. 16 

AGRICULTURA 
·' 

REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 - Fora: Pessetes 10 - Estranger: Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

Una experiència d'engreixament de porcs 

I 

E s tractava d'e~perim.entar una cosa ben senzilla : donant l0s ma
teLxes classes d'aliments i la quantitat que en volguessin a porcs 

del mateix pes, ¿quin resultat econòm~c s'obtindria? 
El dia 17 de novembre de l'any passat arribaren a l'Escola SUJperior 

d'Agricultura nou porcells que foren comprats al mercat de Vicb. 
Aq;u;ests garrins foren repartits en tres lots, de manera que cada lot 
pesés quasi igual. A més, els porcells foren marcats i numerats de ma
nera q¡ue es pogués seguir la història, no solament de cada lot, sinó 
també de cada animal. 

Els lots es formaren de la egüent Ullanera: 

LOT 1 LOT 11 LOT 111 

N • del porcell Quilos N.• del porcell Quilos N.• del porcell Quilo~ 

335 16 339 20'50 337 16 
338 18'5 340 17 336 19'5 
341 20 342 17 349 19'5 

Total. .. ... 54'5 Total. .... 54'50 Total. .. . . 55 

Com es pot suposar, cada lot estava allotjat apart, però solament a. les 
hores dels àpats i a la nit. De dia se' ls deixava en llibertat, disposant 
d'un gran espai i de una bassa d 'aigua. 

Durant tot l'engreixament, els porcs consumiren faves, moresc i ordi, 
donant-los-hi d'aquestes granes, convenientment mòltes, en forma de 
farina grossera; dos àpats diaris, un al matí i un altre a la tarda. Al 
mligdia, per tots nou porcs es comprava un ral de verdura al mercat del 
Ninot (fulles de cÒls, bròquil, enciam, etc.) . Tots els aliments foren 
donats crus. Les farines es posaven en remull d 'un àpat per altre . 

A cada porc se li donava, a més, dos grams diaris de sal. 
·També se'ls donà farina d'òssos en les següents quantitats: del 14 
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de desem¡bre al 17 de març, 50 grams diaris pels n (){\]j porcs, i del 17 de' 
març al 26 de maig, 60 grams. 

L' aigu.a que bevien els porcs era de la mateixa bassa on se banyaven. 
Com és natural, els po-rcells al cap de pocs dies d'haver entrat fnren . 

vacuna ts co:çltra el mal roig. 
Els aliments cnn centra ts (fàves, moresc i ordi) foren donats en les 

següents proporcions : 

L OT I LOT li LOT III 

Moresc . . 2 quilos 4'5 quilos 5 quilos 
Ordi. . .. 3 3 4 » 
Fave;; .. . 5 l> 2'5 

Total ... 10 quilos_ 10 quilos 10 quilos 

Tal com s'ha dit, cada un dels tres lots menjà tant com volgué de 
la barreja d 'aliments, i això d'U:ra¡:lt tot l' eng¡:-e~xament, p erò advertint 
que cada lot consumí només la barreja que li pertncava, és .a dir, el lot 
primer, per exemple no menjà altre barreja que la que s 'ha apuntat més 
amunt, i .aixt, per cada lot. 

Els dies 1, 10 i últim de cada mes es pesaven els porcells un per un . 
Els aliments foren .pesats diàriament .. 

L ' exgreixamen't dlu.rà sis m esos, BJproximadament. La ma<rxa de 
l' engreixBJment quedarà exposat amb les següents xifres, que comprenen 
l es quantitats d'aliments ingerits, .l'augment de pes i el pes total. 

r LOT I LOT ff I LOT 111 

Quilos de 
Pes 1 Quilos de Quilos de 

e e "' Pes ~ Pes 
Dades de les pesades "' e "' Alimen ts " "' viu Aliments "' "' viu Aliments "' "' viu a a. 6 o. E c. 

cons umits """' total cons umits "" "' tota l consumits o• " total "'"' ""' ~ 'O <t. < 

Del 17 al 30 de novembre. 30'246 17 6 1'5 27'395 8'5 63 301468 8 63 
AJ 10 de desembre .. .. 25'020 6'5 68 25'630 6 69 25'630 4 66 

> 20 > 27'670 8'5 76'5 29'480 8 77 27'260 7'5 74'5 
~ 30 > 33'350 9'5 86 32'480 li 88 33'570 8 82'5 
• 10 de gener . 37'500 11 . 97 :'18 '370 10'5 98'5 35'970 7'5 90 
> 21) J 

¡ 
44'828 15 11 2 45'518 IB 116'5 4! '313 11 '5 101'5 

~ 30 I 56'644 19 131' 58'\l22 19'5 136 47'200 1 14'5 IJ 6 
.. JO de febrer. 70'06~ 20 151 72''140 23'5 159'5 53'9-10 rs / ' 34 
~ 20 > . 83 '400 21'5 IW5 88'090 21 180'5 62'320 14'5 148'5 
> 28 > 75'401 17 189'5 74'507 15'5 196 .56'3tl4 15 163'5 
, JO de1ma rç . 93'640 '20'5 21 0 96'860 25 221 71 '2JO, 20'5 184 
" 20 > 92'883 17 227 9'1 '591 19 240 74'879 20 204 
> 31 > 95'358 16'5 24315 112'323 18'5 258'5 93'694 26 230 
, 10 d'ab ri '. 84 '940 1'3 26 !'5 90' 170 18'5 277 100'290 25'5 255'5 
, 2o > 91'220 ' P'5 28 1 96'620 21'5 298'5 96 '550 25 280'5 
,. I de ma ig . I 86'020 7 288 92 '1 27 12 310'5 94 12'5 293 
.. JO > ~ 83'720 18'5 306'5 59'970 17 327'5 93'630 26 319 
~ 2 ) > I 92'580 15'!; 322 !:5'200 19'5 347 92'500 22- 341 : 

:¡¡ , 25-26 > 43' 250 8 330 57' 132 10'5 357'5 55·9n2 10'5 351'5 
--

· Totals. . . ·. · ~ 1251 '635 275'5 330'0 1321' 125 303'0 357'5 1169'853 296 '5 351'5 
li ments deixats i fets ma lbé.!. 8'500 

. I li ,- r '" I 178\353 .., 
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S'ha d'advertir que un dels porcells del primer lot, el número 338, 
r 

el dia 22 de novembre començà a estar malalt del ventre i que no 
solament déixà d 'augmentar com els seus companys, sinó que perdé 
dc pes. 

Així en la .pesada del 

30 de novembre el porcell malalt perd 0'5 quilos. 
10 de desembre el porcell' malalt guany-a 1 qmüo. 
20 de desembre el porcell malalt guanya 1'05 quilos. 
30 de desemtbre el porcell malalt guanya 2 quilos: 

Per diferència es 'pot veure en la relació m~s amunt exposada el 
q¡uè guanyaven els seus companys. Aquest contratemps .representa una 
veTitab1e pèrdua; puix el porcell · número 338 no ' ari'iba a pesar igual que 
se l seu company que menys pesava fins èl dia 10 de mai.g. 

Tinguent en compte, doncs, aquest fet {]Ue, de no h aver succeït el 
ll()t primer h aUTia pesat molt més, seguirem expo-sant les opoTtunes consi
decr:acions. 

L 'augment de pes del lot primer és wnstant i ascendent fins el 20 
de !ebrer, i d'aquesta data al final de l 'engreixament, l'augment de 
pes es manté per dessota de 21'5 q1uilos. 

El lot segon, realitza el fort augment entre el 30 de' gener i 10 de-
març. 

I el lot tercer del 10 de març fins acabar l'engreL-xament. 
Aquests fets marquen una pauta per l'engreixament, o sigui q:ue amb 

la barreja d'aliments assenyalada pel lot primer, aquesta barreja pro
dueix el màxim d'efecte, o• sigui el major au gment de pes durant els dos 
primers mesos de l 'engreixament, els porcells tinguent de dos a quatre 
me·siDs d'edat. 

Da barreja del lot segon h aU·l'à d'ésser donada als porcells dels' dos 
als quatre mesos d'engreixament, i finalment, la barreja del lot tercer, 
per als porcs dels qu.atre a sis mesos d'engreixament. 

Hi haurà amb aquesta observància una veritable economia, puix 
mentre el lot prin:i.et per :i fab~jcru· 9 quilos de pes cru el 30 de gener 
ha hagut de menester solament 56'644 quilos d 'aliment, en 20 d'abril per 
a augmentar 19'5 quilos han calgut 91'220 qlliilos. . 

Pel lot segoo, amb 45'518 quilos d'aliment augmenta 18 quilos el 20 
de gener, i per a fabricar-nè 18'5 en 31 de març ha de consumir 112'323 
quilos i 97'170 al cap de deu dies. 

El lot tercer, durant els primers dos mesos, (30 de desembre) neces
sita 33'570 per 8 quilos de pes viu ; dels dos als cruatre mesos 56'364 per 
15 quilos, i en els dos mesos últims arriba a augmentar 26 q¡uilos amb 
93 d'aliments. · 

El quilo de pes viu sempre costa més de fabricar quant més vell és 
l' animal. Així, veiem que el 20 de gener el lot primer ha de menester 
2'929 d'aliment; el lot segon, 2'473 i ellnt tercer 3'223. La última desena 
d' engrèixament un quilo de pes viu costa al lot primer 5'.848; 4'776 al 
segon i 4'126 al tercer. 

Per a tot l'engreixament el prom,IÏ.g de Cflli.los d'aliment que ha calgut 
al lot primer han sigmt 4'605; al lot segon, 4'275, i al lot tercer, 4'138. 



426 , Aç¡ricuUu1·a 

En aquesta experiència, potser l'observació més remarcable és que 
durant els dos primers mesos d' engreix~nt el lot primer, malgrat 
haver-ro un porcell malalt, per a fer un q'U'ilo de pes viu solament hag11é 
de menester 3' 454 quilos d'aliments; fUe el lot segon, dels dOSI als q;U:atre 
mesos fabricà el quilo de pes viu per 3'950 quilos, i que el lot tercer, en 
els últims dos mesos, amb 4'165 quilos d'aliments, augmentava un CfU'ilO 

de pes viu. 
Si els porcs s'haguessin engreixat amb el canvi de racció cada dos 

mesos per a fabricar •un quilO) de pes viu, els tres lots no haurien ha..,o-ut 
de :menester més que 3'856 quilos d'aliment. 

En canvi; pels promijos de l 'engreixament, tal com ha estat prac
ticat, un quilo de pes viJru ha sigut fabricat amb 4'389 quilQ.S, és .a dir, per 
cada quilo de pes viu ha calgut 483 grams d'aliment de més. 

En aquet engreixament havent-se fabricat 875 quilos de pes vi:w, si 
s'hagués estalviat per quilo fabricat 483 grams, és evident que haurien 
deixat de dooar 422'625 quilos d 'aliments, que representen !Uifia pila de 
pessetes. 

Veus-aquí exposada la primera part de l'experiència. Continuarem. 

lVI. RO SELL I VILA 
Professor de Zootècnia 

Els adobs potàssics 
en el conreu de la patata 

I 

E L conreu' de la patata primerenca és el més important de la co
marca de Mataró; de la seva explotació n 'esperen els agricultors 

el màu·dm benefici econòmic, i no reparen ,per aquest motiu en les despe
~es que ocasionen l 'adq'll:isició de tubèrc<uls per llavor i d'adobs, ni esca
t~men els com·eus .. 

•Per la seva fertilització s'utilitzen quantitats importants de fems i 
molt crescudes d 'adobs qu.íJmics, si bé. aquests amb fórmules arbitràries, 
sense cap base científica, amb un marcat predomini de sulfat amònic fms 
a l 'extrem de córrer el perill de modificar desfavorablement el càlcu•l de 
rentabilitat dels adobs que s'usaren i d'augmentar els perjudicis causats 
pel PhytophlCYra infestam 

En general, pot dir-se que, si bé els agricultors d'aquesta comarca no 
desconeixep l'ús de les sals de potassa com adob, la major part d'ells ig
nor·en llur funció especial, els seus efectes particulars i la importància 
q¡ue sobre la producció exerceix l'encertada elecció de la sal que deu lll.ti
litzar-se i la quantitat amb què es deu usar. 

Tinguem en compte que la patata és una de les plantes que lll.l3s es 
caracteritza per les seves exigències en potassa, estimant Garola la seva 
absorció per hectàrea en 273 Qgs., ·i Gerard en 332. 

D~m~s, aqu-esta planta disposa d'una capacitat d'assimilació de la 
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potassa del sòl notablement inferior a la d'altres conreus, especialment 
del de la bledarave sucrera, fent menció Schneidewind de· que, segons els 
resultats obtinguts a l'Estació Experimental de Lauchstadt (Alemanya), 
la quantitat de potassa del sòl utilitzada per la bledarave fou de 129 gs. 
en promig anyal, mentre que la patata sols arriba a un promig de 612 Qgs . 

. SegOJ?.S Wagner i Remy, fent igual a 100 la capacitat d'absorció que 
té la bledarave sucrera per la potassa de la terra, sols correspondria 89 
per la patata. 

Relativament a la influència de la fertilització potàssica sobre la pro
ducció, són interessants els resultats obtinguts per Garola en el Camp 
Experimental de Clüches (França), dels quals dedueix que una fertilit-

Resuit;,!s obtinguts en el camp experimental de Pr<mià 

zació intensa i ben apropiada, és la condició expressa d'un fort rendi
ment. · L'empleu per hectàrea de 30,000 Qgs. de fems , ha produït un 
augment de procJlucciÓ del 88 per 100. L'excedent, degut a l'ús de la fór
mula completa d'adob, ha sigut calculat en 117 per 100, del qual el 56 
per 100 correspon a l'acció especial de l'adob potàssic. 

En el assaigs de Bonneval (França) la supressió en les fórmules, del 
fertilitzant potàssic, ha fet desaparèixer quasi completament l'excés de 
prod!ucció degut als adobs minerals. 

E.ls resultafs obtinguts a Alemanya per Gerlach- Bronberg, Tunkel
Geilenkirchen, etc., demostren igualment la notable intervenció dels 
...adobs potàssics sobre la considerable crescuda dels rendiments de la 
patata. 

En forma ben patent es manifesta la necessitat de les sals de potassa 
.com adob i la seva favorable influència sobre la producció. 

No obstant, els seus bons efectes no són independents de la forma 
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química en qu,è la po-tassa es troba en elles continguda, ni de les impu
reses que en algunes l'acompanyen, ni, finalment, de les quantitats q-ue 
deuen intervenir en 'les fórm<tlles de fertilització. 

Es característica la sensibilitat extrema que la patata ·presenta pel 
clor i les seves combinacions contingudes en els adobs. En 1899, les in
vestigacions de Sjollema varen demostrar que mentre el sulfat de potassa 
augmentava Ja producció sens perjudici en el tant per cent de fècula dels 
tubèrculs, el Llor do potassa., a l' a:ugmentar la producció, disminuí no
tablement la quantitat de fècula continguda en el tubèrcul. Afegint .al 

sulfat de potassa una cruantitat prudencial de clor sòdic (sal comú o de 
cuina), a ca:usa de la quantitat de clor c1ue tenia, v.a dosminuir la pro
ducció en un 41 per 100 i va reduir el perC'entatge de fècula en un 30 per 
cent. 

Són tan marcats ols efectes desfavorables del' clorm· de sodi (sal 
comú) crue generalment acompanya les sals brutes de pota:ssa que sovint 
contrarresten els beneficis a esperar de la pótassa qu·e contenen. 

L'acció nefasta del clor i de les seves combinacions ha sigut després 
clani.ment estudiada i senyalada pels treballs notables de Maercker, Tac
ke, Gerlach, Schneidevvind, vViagner i altres i mostren quant prudent
ment obren a(ruells agricultors que descarten com adobs per les patates 
les sals a base de .combinació de clor i també aquelles en la composició' 
de les quals . intervenen quantitats i~portants de sal comú. 

A fi d'investigaJ' els efectes .dels diferents adobs potàssics en la pata
ta primerenca que es conrea a la çomarca de l\IataTó i determjnar les 
quantitats més fiworables que d'ells deuen ernplear-se, foren establerts la 
passada campanya varis Camps Experimentals, els resultats dels quals 
anem a consignar : 

1.° Co'11ipa1·aci6 entre els ado•bs potàssics. 
Foren objecte d'estudi: el clorur potàssic, el S'U'lfat de potassa i el 

sulfat de potassa i magnèsia. 
Del primer ja n'empleaven petites quantitats alguns agricultors de la 

comarca, } l'últim és aquell q¡ue a Alemanya i especialment en els terrenys 
sorrencs d'Holanda té ac't'll:alment gran acceptaci0, especialment per la 
seva influència sobre la riquesa en fècula · CÍUè proporciona als tubèrculs. 

a) Cmnp Expe1·imental de Premià de Mm·. 

Efectuat per D. Josep Rossell, amb l'amable concurs de D. Pere 
Masriera, en terre;ny extraordinàriament sorrenc amb patent 1·epresen
tació de la disgregació produïda en la fo•rrnació granítica comarcal, ex
cessivament permeable.' 

Preparat el camp amb tot el cuidado, se li va aplicar ·U·na modexada 
quantitat_ de fems i s'emplearen com adobs minerals, en totes les parcelles 
la, fórmula d'ús corrent a la regió, consistint en 60 ¡per 100 dé su,perfos
Jat, 18, 20 i 40 per 100 de sulfat anònic a raó de 4165 Qgs. per quartera, 
(2448 ~') quantitat augmentada 01;1 les parcelles ,2.a, 3." i 4.· amb l'eq:ui
valent a 75 Qgs. de potassa pura (K'O) per quartera, baix forma de 150 

Qgs. de sulfat de potassa de Stassfurt en la tercera i de 300 Q"'s. de sulfat 
de potassa de Sta.ssfur en la quarta, amb ço que, c·om és natural, la' com
posició centesdmal de la fórmula habitualment empleada a la comarca 
quedà J:Imdificada... . 

1 
• 

Efectuada la sembra el 19 de gener, es va advertir ·un retràs en el nai-
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xement de la parcel:la Cj'Tharta; més tard, les parceRes 2: i 3."' mostraren 
:aventatge en el desenrotllament i al moment de la collita, el 2 de maig, 
la parcel:la 2."' es presentà amb més ufana que les restants; la 3: i la 
-4."' donaven -la sensació de més madm·es. 

Els resultats obtinguts per quartera (2448 m 2
) són : 

Adob per quarter a 
FóTm1.tla empmcla: 

Superfo·sfat 18j20 
Sulfat amònic 
·Clorur potàssic 
Sulfat_ de potassa 
·sulfat de potassa magnèsia 

Pes mitjà per solc 
Producció per quartera 
Diferència sobre «Sens ,potassan 
Valor de l'augment ~a 45 ptes. % 
·Cost àe l 'adob potàJssic 
Benefici degut a la potassa 

-:Fècula % 

Patates petites 
Patates mitjanes 
Patates grans 

ParC"J·Ja 1." Pacce i·J a ?.• Parce:·h 3.• ParceJ·Ja 4.a 

465 Kgs. 615 Kgs. 

160 % 44% 
40 % 32 % 

24 % 

14'380 19'880 
7'046 9'741 

2'695 
1,212'75 

63'00 
1.149'75 

13!1 12'3 

21'4 % 13'3 % 
58'9 % 46'6 % 

19'7 % 40'1 % 

615 Kgs. 

44 % 
32% 

24 % 

17'000 
- 8'330 

1'284 
577'80 

78'-GO 
499'80 

13'2 

8'33 % 
45'00 % 
46'7 % 

765 Kg¡s. 

35'5% 
25'8% 

38'7% 

17'120 
8'388 
1'342 

603'90 
84'00 

519'90 

18 

20'9% 
43 '5% 
35'6 %. 

L'empleu de la potassa ha estat, en tots els casos, origen d'un im
-portant benefici. 

La màxima prod'l1cció en acru-est assaig foo obtinguda afil'b el concurs 
der cloirur potàssic de Stassfurt, extraordinàriament permeable, i al no 
haver-hi mancat l'aigua per donar abundants regades, amb lo què les 
combinacions de cloll' resultants pogueren allunyar-se de les arrels. El 
percentatge de fècula va disminuir notablement amb el clorur segons 
j a teníem previst. La major proporció fou deguda al sulfat de potassa i 

-magnèsia. El sulfat de potassa és aquell dels adobs potàssics que ha 
· ·mantingut la riquesa en fècula, malgrat l'au~ment en el rendiment i que 

ha donat maj-or proporció de tubèrcols grans i menytS quantitat de me
nudall, amb beneficiosa infl:uència sobre el valor comercial de la collita. 

Aquests resultats obtinguts amb el clorur ,potàssic poden cQnsiderar-se 
-quasi com Pxcepcionals, ja que en terrenys menys solts i permeables el 
·sulfat de potassa s'ha mostrat sempre més beneficiós que el clorur. 

b) GaTnp expen.'mental de Pineda a càrrec de D. Francesc Ballester 
en terreny de consistència mitja amb marcat predomini d'elements d'o
rigen sedimentari. 

Com adob s'empraren a més dels fems, 6352 Qgs. per quartera 
{2448 m 2

) d'·una fórmula composta per: 

SupeTfosfat 18j20 
Sulfat amònic 
Sulfat potàssic 

-54 % 
36 % 
10 % 

, 
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<> l'equivalent del sulfat potàssic en clorur potàssic o sulfat de potassa 
i magnèsia de Stassfuxt, en les altres parcel:les. 

S'efectuà la plantació el 13 de gener i la collita el 9 de maig. D.u•rant 
la vegétació no s'observà cap diferència digna de menció especial en les
parce1les. 

E.ls resultats obtinguts per quartera (2448 m 2
) fóren els següents.: 

Pes mig. per solc 
Producció per quartera 
Diferència sobre el cloTur 
Valor de l'augment (a Pessetes 

Menudall 
Patates mitjanes 
Patates grosses 

40 %) 

Pa rcel·la !." 

Amb clorur 
potàssic 

12'800 
6'272 

7'4 % 
33'0 % 
59'6 % 

Parce l·la 2.• 

Amb sulfat 
de potassa 

15'130 
7'405 
1'133 

453'20 

7'8 % 
29'7 %-
62'5 % 

Parce l·la 3." 

Amh sulfat 
de potassa 
i magnèsia: 

14'560 
7'13? 

865· 
346-

9'7% 
30'4% 
59'9% 

Com es veu, la dtferència de 'Producció a 1avor de les sals despro
veïdes de combinació de clor és manif ~ta. \Els exc~l:l ents efectes del 
sulfat de potassa de Stassfu.rt s'han assenyalat amb 1'a:ugm;ent de ren
diment i de patata grossa coUida. Acruests resultats confirmen plenament 
els que hem obtingut en Camps Experimentals establerts en altres re
gions, per ço que creiem un deure recomanar el sulfat cle potassa de Stas
::.furt com adob potàssic ,per a la patata, encara que en casos especials, 
com el de l'assaig de Premià de Mar, el clorui· pugui prod:uir benefi
ciosos efectes si les condicions especials de l'any en curs són favorables. 

LLuís SAEZ FERNZ - CASARIEGO 
Engin yer agrònom 

, Cinc lliçons d'Enologia 
I 

ESTUDI J9.U:L RAIM I DE.L MOST; PRELIMI ARS DE LA VI NIFI CACI O 

l.-'--TTes prejwlicis f alsos 1·es7Jecte de l.a 'Linif icacil6 .- 1. r El de què 
per a fer bon vi hi ha un secret. La idea del ecret sol obeir a la peresa. 
de posar atenció i cuidado. r o hi ha tal secret. 

2. ou El de què en tal o qn3l pals no es pot fer bon vi, perquè té :P"" 
~ram, o no es guarda bé o per altr::~ causa. Cap país entre els que poden 
teni r vinya té l'excrussiva de fer bon vi, encara que tingu.i la de fer tal 
o qual classe de vi. · 

Noti's les ma.rq11es de Xerès i Rioja, les franceses, les del Rhin, les. 
del Tord d'Itàlia (Chianti, BaTo1o), acreditades com són en opaïsos 
diversos i amib classes de vi molt diferents. 
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3.r Que'el cuidar-se del celler no fa pagès. Si el pagès no· indus

trialitza el seu ofici no fa mai res. 
Il.-Tres passos envers ·la bona vini ficació .-J...a bona vinificació 

exigeix: 
1.r Netedat dP.ls locals, del material i dels envasos. 
2. on Defecació i correcció dels mostos i ús encertat del sulfurós. 
3. r Saber posar de relleu les qualitats específiques dels vins del país. 

III.-Cinnposició del mïm .. -Cent quilos .de raïms sencers tenen: 

Rapa 
Pell . 
Llavors 
Moca 

TerrAL. 

4 quilos 
7 Çlilos. 
2 CJllilüS 

87 quilos · 

100 quilos 

Això sigui per via d'exemple, j a q:ue aquestes xifres són molt v.s.

riables. 
2. La rapa dóna al vi aigua i mal gust. També sals, crémor, taní. 

Una verema desrapada fa més grau, té m illor gust, necessita menys espai 

de -premsar i de tina de -fermentació. També costa més de premsar per

què la rapa fa drenatge dintre la massa de brisa. 
3. La pell dóna ll evadures, taní i matèria colorant. Les llevadures 

les porta a la pell enganxade_ damunt de tot el taní i la matèria colorant, 

entre ses diverses capes. 
4. Les llavors porten taní i oli · si no es trituren, dnen poca cosa 

al YL 

5. La puJpa és boi tot most compost d'aigua, sucre, àcids -lliures (tar

tàric, màlic, cíltric), crémO'l' (tartrat àcid de potassa), sals orgàniques 

(malats, tartrats, al m~neraJs (fosfats, sulfats, clorurs), matèries nitn>

. ge>nades, gomes, etc. 
16. El raïm al madurar es torna transparent de pell, per q11ant aques

ta es recobreix d'una capa de cera en la qual s'hi enganxen els ferments 

aJwhòlics, altres fe rments i tam¡bé tota llei de pols que porti l'aire. En 

son interim·, o si.a en la pulpa, a mida que la maduració avança, minveQ 
el àcids lliures, es va formant el bitartrat de potassa i creix la quantitat 

de sucre, Per .això el pesa-mostos senyalarà cada dia més grau. 
7. Els raïms també porten accidentalment terra i gèrmens de flori

dura, mildiu, oídium, etc. 
8. Cent quilos de raïms frescos trepitjats í premsats donen: 

Most {de raig . . . 
de premsa . . 

B . {seca . . . . nsa . 
most re tmgu t . 

50 q u i l ogr~ms t 
28 • f 
I I 
li 

7 otal. 

78 quilograms 

100 quilograms 

9. Pel que toca al volum de les diverses parts del raïm, 100 litres de 

vei.·ema deixen uns 30 litres de brisa premsada. La rapa en representa 15. 

B1 desrapar, doncs, redueix ba tant el volum de les premses. Els raïms 
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desrapats dintre dels cups de fermentació ocupen un c1:u in.t. menys de , 
volum. 

I V.-El nwst.----.1. El most és el suc del raïm fresc, sempre més o 
menys carregat dels princt'Pis que porten la pallofa, la r apa i' el granet. 

2. Un litre d'aigua pesa un quilo; mes 1 litre de most pesa més. Si 
fa 12° Baumé o ·de pesarnlostns, un litre pesa 1,9()1 grams i té '11Il.a compo
sició per l'istil de la següent: 

Ai'gua .. . 
Sucre .. . -
Acids lliures (m,àlic, tartàric, cítric) 
Cremor i sals orgàniques ... 
Sals minerals (sulfats, clorurs, fosfats). 
MatÚies nitrogenades, gomes, etc. . .. 

858 
212 

3 
15 

.. , 2 
1 

1091 

l?o•rta, demés, ferments alcohòlics, dits llevadures, gèrmens d'altres 
classes, floridura, m:ïldiu, oidi·um, terra. Fora de1s ferments alcohòlics, 
hi ha interès en separar tots els altres o almenys impedir son desenrot
llament'. Ho farem per la def ecació . 

3. L'aigua dóna consistència liq¡uida, fa que ragi. El sucre el fa 
espès i enganxadís. Per la fermentació donarà l'alcohol. 

Les m atèries àcides donaran acidesa i frescor al vi. Són antisèptics 
contra les fermentacions làctiques, burítiques i floridure s. També donen 
fixesa al co1ocr dels vin:s negres. · 

E-l crémor, les sals drgàniques, les sals min eJ;als donen alimentació 
mi'neral a les llevadures, aportant clor, sofre, fósfor, potassa i calç 
principalment. 

L¡¿s matèries nitrogenaqes donen aliment nitrogenat a la llevadura. 
4. Amb to·tes ei·xes matèries podríem fer Utn most artificial que P'er 

fermentació,donaria un vi artificial, que ho podria anomenar-se vi, segons 
les disposicions legals. 

V.~La f e1mentaci6 alcohòlica del most. 1. La fermentació és degu
da a •l'acció catalítica d 'una ·slllbstància segregada per la llevadura, que 
s'anomena cimasa. Arrl:b ella ·po•t -produir-se una fer·meptació sense lle
vadura. 

2. Pràcticament són les llevadures o ferments els que produeixen 
aquesta substància. Les més esteses són tres varietats: Sacaromices 
ellipsoideus, S. apiculatus, S. paste11Jantt.s, Sacw·omices vol dir ccC]'U.-e 

menja sucres» . 
3. Per la fermentació del sucre en surt : 

Alcohol CJ!Uie es qrueda en el vi . 
Acid carbònia que ".se' n va es estat de gas . 
Glicerina que es queda . 
Acid succínic que es queda 
Sucre CJ'1le es gasta en el creixement i repro

ducció del ferment. 

TOTA:L • 

48'46 grams 
46'70 )) 
3'2\) 
O'fÚ 

)) 

)) 

1'03 )) 

100 grams 
de sucre 
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Pràcticament cada 17 graus de sucre per litre de most ,4onen 1 grau 
d'alcohol. ·Per a fer 10 graus de vi, el most té de tenir 170 grams de 
sucre per litre. . 

Per la fermentació el most es torna vi i .so.freix les següents trasfvr
macions: 

1. Perd el sucre: un vi ben fermentat no en guarda sinó 1 o 2 gramJS 
per lftre. ' 

2. Guany,a alcohol. 
3. Perd crémo:r, perq:u,è el crémor és menys so·luble Jm el vi que en 

el mo-st per mor cie l'alcoho-l del vi. 
4. Creixen els àcids lliures per la producció de l'àcid succírnic i dels 

volàJtils desenrotllats en la fermentació. . 
5. El total d'acidesa minva gereralment. 
p. La majo-r part de matèries nitrogenades. passen al cos c1els fer

ments, eliminant~se amb els solatges. Una part d'elles s'eli:rruina per 
prec:üpitació amb el taní. 

r¡, Una part de les sals minerals passen també a nodrir ·el ferment, 
q;uedant eliminades amb els solatg¡es. 

8, Un litre de most com el citat IV-2, en la fermentació peTdrà pes 
i volum. 

La pèrdua de pes serà la següent : 

Acid carbònic que e.s desprèn . 
Crémor dipositat . 
Matèries dipositades amb les llevadures 
Evaporació d'alcohol 
Evaporació d'aigua . 

TOTAL. 

99 grams 
4 )) 

6 )) 

Q )) 

10 )) 

121 grams 

EJ.s 1,091 gràms es tornen, doncs, 1,091-121 =970 grams. 
Si' calculem 1la. pèrd·ua de volum en un 2'2 per 100 ens quedru·an 

970 
_ 0'978 l:Ítres, que pesar'an 970 grams; i el litre de vi pesarà --=992 

0'978 

gram.s, i tindrà la composició següent : 

Aigua 
Sucre sense fermentar 
Alcohol produït per la fermentació 
Glicerina !produïda per la fermentació 
Acids lliunes fixes (màlic, tru"tàric, cítric, suc-

cínic). . 
Acids lliures volàtils (acètic) 
Aldehids, èters i dem¡és del bouquet . 
Crémor i sals orgàniques . 
Sals minerals (sulfats, el O l'Urs, fosfats, etc. 
Matèries nitrogenades, go·mes, etc. . 

TOTAL UN LITRE DE VI • 

870'00 grams 
1'00 . )) 

100'00 )) 
7'00 )) 

5'00 )) 

0'80 )) 

0'50 )) 

4'00 ~) 

1'20 )) 

2'50 )) 

992'00 grams 
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La xüra alcohòlica de la teoria ve en la pràctica disminuïda: primer, 
per l'evaporació; segon, pel sucre que queda sense fermentar; tercer, 
per defectes de la fermentació . . 

Com es veu, un vi sec completament ferm·entat ser à més lleuger CJ:Ue 
l'aigua. 

Aquest vi, amb sos 100 grams d'.alcohol per litre, farà 12'6 graus 
d'alcohol. La xifra dels .grams d'alcohol per litre mu-ltiplicades per ·0'126 
donarà el grau alcohòlic¡ i el grau alcohòlic multi:plicat per 7'94 donarà 
els grams d' alcohol per litre. La xifra dels grams de sucre per litre de 
most dividida per 17 donarà el grau alcohòlic del vi fet aprox,imada.ment. 

VI.-Condicions de vida dels fe1'ments. 1." No poden produir-se si 
nò troben quantitat •suficient de matèries nitrogenades i fosfatades. Es 
donen casos en que aquestes escassegen. Les altres matèries que neces
sita: calç, potassa, etc. , no manquen mai en el ·most natural. Observi' s 
la .semblança dels ferments i les plantes de conreu, que necessiten adobs · 
nitrogenats, adobs potàssics i adobs fosfatats principalment. 

2.a Quan troben en el liquid en ferlll!entació un. grau alcohòlic massa 
elevat, no treballen. EJs 17 graus impideixen ses funcions. Sense a.r
r.lba.r a tant, la seva funció és dificuJ.ta quan troben ;un grau superior al 
que tenen acost.umat. Exemple : el que passa en un pais de mostos que 
tenen ordinàriament 12 graus, l'any que per secada en tenen 14 graus, 
queden dolços tots els vins de la comarca. ;Altre ex;em:ple :· el que passa 
anib els ferments seleccionats a graus alcohòlics baixos quan es gasten per 
.a mostos de grau elevat. Flermenten penosament i difícilment pro
-dueixen la transfo·rmació de tot el sucre. 

3." Prosperen malament els ferments si la temperatura davalla per 
sota de 20 graus o puja per damunt de 38. Per aquestes cau-ses també 
queden d·oJ.ços els vins moltes vegades. \ 

4." $i falta aire dissolt en el most.; . d'a.cru·í lq. marcada influència que 
-es no·ta en favor de la fermentació quan s'a.ire1a el most en el cup. 

· 5." Si hi h.a algun antisèptic al most. " 
Mig gram de sulf:urós per litre impedeix per molt temps la fermen

l tació. 
600 grams de sucre per · litre obren com antisèptic : 'Per això els 

calabres no fermenten. 
Són antisèptics els fl.uonwrs, l'àcid salicílic, l'àcid benzoic, la saca

rina i altres, to.ts ells prohibits per la llei. . 
VII.-Suc1·e i acilclesa del most. 1. Els pesa-mo-sto-s donen el grau 

Beaumé. de1 most. Un most de W graus fa ún vi de 10 graus d'alcohol. 
Ns altres graus ja no es corresponen. 

2. El mustímetre dóna el pes en grams d 'un litre·de most. · Si marca 
1,000 vol dir cr:ue tm litre pesa 1090 grams. 

3-. El grau Beaumé del pesa mostos, la xifra. del mustímetre i els 
grams de sucre per litre estan en relació; relació donada en certes ta:llies 
i tam:bé per les fórmules següents: 

Tenint el grau Bea'llmé es pot trobar la densitat amb la .fórmula 
següent: • 

144'3 
Densitat = ---------

144'3 - grau Bea.umé .. 
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Tenint la densitat d'un most es pot deduir el suure amb la fórill!Ula 
:-següent:· 

Sucre = Densitat x 2667 - 2697 • 

4. L'acidesa d'un most es determina per l'acidímetre, i d'altres 
.Illaneres potser encara més senzilles .. 

5. Quan es d.bu que un most té una acidesa de 5 grams d'àcid sul
fúric o de 7'5 çl'àcid tartàric per ]jtre no• es vol dir que tingui aquestes 
.quantitats d'àcid sulfúric o tartàric, sinó c[t:¡e el conjunt d'àcids que porta, 
i que en altre lloc hem citat, li donen una força àcida com la que 
:tindria 1una solució d'aigua feta amb 5 grams d'àcid sulfúric o amb 7'5 
d'àcid hrtàric per litre. ' 

6. L'acidesa sulfúriéa. m!Ultiplicada per 1'53 dóna la tartàrica. Són 
dues maneres d'expressar·'lhil.a mate.ixa cosa. 'Estan entre si en una rela
·ció aproximadament igma~ que la cana i el metre, ja que les canes mul
tiplicades per 1'555 donen els me~res. 

JAUME RA VENTO S 
Director dels Serveis 
Tècnics d'Agricultura 

Medicina popu l ar 

A QUEST escrit vol tenir dues finalitats: una, el d'exposició d'aquelles 
pràctiques curatives usades pel poble, l 'altra el que serveixi d'es

tímul a qui vegi que m'he quedat curt en les meves investigacions. 
D'aqueixa manera, divulgant, inventariant, els remeis que usa el poble en 
.ses m¡alalties quan vol prescindir del metge, ens podrà dir la Ciència 
quan encerta i quan va equivocat, si es que el sentit comú no ens ho diu 
.abans. 

* * * 
Ex.posarem. primerament l'aforística referent al diagnòstic i al pro

nòstic, acceptant l'ordre seguit pel Dr. Olaguer Miró. 
La llengua és mrimll del ventTe, com ja també indica el Dr. Collen en 

.aquests verso¡;¡ : 
Del pa1·laT .no n't¿ses mal·, 
que Déu t'ha fet Tacional; 
en la llengua del malalt 

s'hi vetlJ la febTe. 

El suor en tot temps és bo. Diu la ciència mèdica que el malalt que 
.sua bo fa tot. 

El mal quan cou, cwrl{,.; quan pica, mad1¿ra. I també aquest altl'e: 
.Qui ge·rnega, d'alguna cosa es dol. El mal, ve volant i se'n va a peu 
.(;o'!lx, o també, el maL ve a arr1·obes i se'n va a m·genços . 

El temps tot ho cw·a. El terru¡>s tot lw venç; qui dia passa, any em.r 

. / 

I 
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peny, mes, sens perdre de vista crue llMga m.alaltia 11arenta de la mort,. 
perquè el mal se'm.p1;,e va en augment i mal va qui no s'acloba per més que
ment1·e hi ha vida hi ha espemnça, i, finalm.e.nt, que el qt¿i no s'lta de
'1TIJ,01'i1·, l'aigua el c1¿1·a. 

En quan al tractament, sabem que qui: té mal busca 1·emei; cru e a pe
rill promte, remei cuitat; que val més acudü· al poc, qt¿e a~ molt, perquè 
no s'hagi de dir quan fou moTt el combngaTen, i sempre per sem¡pre, 
vízl m és wn ai! que cent gemecs, tenint en compte que el pas dolent, pas-
sar-lo p1·omte i si convé, a g1·ans mals, grans renMis, més pe1· un 1T1Jl1l quet 
poc dolga, medü;tilna gens o poca, tota vegada que els mals, 111.¿s es ct¿r en 
amb cuidados que a111.b 1·emeis, no fent mai allò de un di1ter de mal, cinc· 
sottos d 'emplast1·e, sinó ponderar-ho bé, poc mal 1J ben planyut; no obli 
dant que wn 1·emei per a:marg qt¿e sigui, sempTe és 1·emei', ·i que tota pín-· 
dula daumda, , té l'a?na.TgoT amagada. . 

El millo1· Ternei és el que cum,. no hi ha res a dir, però per a no• aplicar 
a ulls clucs un medicament, recordi's que lo que a uns cura, a altre~ 
mata i el que tot ho cuTa, 1·es no cu1·a, i no es d·igui pas que poques rrnet
zines no maten. 

Si no fan bé, sisquera, 1·emeis per fora no fan mal; més ne CUTa la; . 
dieta, que la llanceta. No és, tot u c1·ema1· o dona1· ve11.toses. El bTaç al' 
Uit, i la cama al pït. El 111<al és rrnolt b1-ut i vol ésse1· molt 11et. .Suarr 'i 
puTgaT a un temps no pot se1·. 

La llet ben dM"'nida o ben passejada. Ruda, o1·enga, llliisop i donze ll¡. 
tot això és bo per 1·em.ei. L'aTenga, tot mJal tTenca. Va'bgua de nepta,. 
tot mal repta. Qui té sàlvia en son h01·t, Urn 1·em¡ei g1·an té molt aprop•., 
Qui gasta fulles de setge, no necessita metge. 

I per acabar amb aqueixa lletania, diguem aquell: ¿Vols ta doner. 
bona i sana? dona-li la vale1·iana. 

* :¡; ::: 

Ultra aqueixos aforism¡es crue del pdble han sortit i to·thom sap, els 
mals o bé es curen sols, o am¡b l'auxili del metge i apotecari, ·O• bé els con
sells dels metges de secà i el que es compra a ca l 'herbolari. 

Corren molts llibre~ i llibrets amb fór~·les i regles curatives de faisó 
diversa, que es basen en substàncies a l 'abast de tothom i posen fórm;ules · 
de fàcil ob-tenció. 

En tenim un a la vista, imprès a Reus l' any 1842, on es diu peregri
nam.ent que «els homes han huscat distints r emeis per a llurs malalties; 
però dels animals, als quals ensenyà la Divina Providència, han après 
els homes el més de l-a medicina. · 

I a seg;uit ens diu q¡u.e quan hom té mal d'ulls s'ha de fer com l'aure
neta: untar-se· la vista amb suc de fonoll o de ruda . Contra el restrenyi
ment diu q¡.Íe no hi ha com una a juda d'aigua salada, èl mateix que fa 
l'Ibis. 

Però sens dubte és més interessant el rengle dels mals que es curen 
simplement amb herbes i frurits. 

Quan es té desmenjament no cal sinó menjar per es, figu es i, millor 
prunes en dejú, degut pel que sembla a que tots acrueixos fru'its tenen una 
-substància digestiva de la carn, e1 peix, la llet i el formatge. 
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Per als desarreglos del fetge, di>u. que el millor és la melmelada de 
grosella. 

Per a cu·ra.r els costipats; un · puré· de mongetes amb un all. També 
menjar raves en els àpats i entre hores. 

Per a les durílcies de les mans no hi ha res millor que tirar-hi suc de 
figues verdes. Quan a les mans s'hi fan clivelles no hi ha com el suc dels 
créixems o greixes. Contra els panaUons, un cataplasme de raves picats. 

El singlot es fa passar amb una inf•ussió de menta. 
El mateix remei és excellent per ajudar les digestions difícils. , 
E.'l mal d'orella. pot curar-se aplicant-hi una fu.lla de col feta calentar, 

o bé un .cataplasma de c-amam~lla, o bé apuntat a l 'orel.l,a adolorida un 
gra d'all. · 

Per a cuTar el! mal. de cap, quan nQI sigui d'aquell CJlUe es cura men
jant,_puix sabiu.t és el que diu l'adagi al m.al de ca.p orm(ple-U: el pa;p, es f.a 
un decuït de e~pígol o timó; i co-ntra le-s depressions nervioses s'emple.a 
amb aventatge una cocció de romaní. 

Per a fer créixer i vúgoritzar el caqell, és bo el suc de jn1livert o de 
xufes, i àdhuc empleen alguns el suc de Ja ceba crua, recomanant-se que 
tots aqueixos remeis es facin de cara al soL 

' . * ·* * 
H~ ha un rengle no petit de remeis que es curen d'amagat per la ín

.dole especial de la persona que els recepía, que mai no és el metge. Entre 
aqueixos trobaríem infinitat d'aberracions. 

No són escasses les persones que curen de gràcia, d'una g1'àcia o vir
tut o ciència infusa que diuen se'l::, ha donat per haver nascut la nit de 
NadaL · 

N'hi han que són especialistes en curar només que determinades ma
lalties, per exemple J.es .angines untant les munyeques amb oU del llum 
fins que les .angines queden trencades. 

:E:s molt coneguda la pràct ica d'aquelles dones que -curen els grans de 
la llengua amb Nna oració que diuen .agenollades dav.ant d'una herba de

term•inada. 
I aqueixa llista de mals que es curen amb pl;àctiques supersticioses, 

ja no cal dir sl és lla,rg i com ens apartaria d(')l tema. 
Algunes oracions i algunes pràctiqllles són tontes, .a més no poder, 

però entre elles n 'hi ha una de llegenda ben poètica al costat de la oracio
neta que no diu res. És la oració de curar el maLde ventre amb la gual 
cloem aqüest article: 

Entre l'arc i la tina 
hi ha el Criador 
amb contento de l'ama 
i no del senyor; 
pa florit, vi agrit 
llit de boba 
mal de ventre passa a fora. 

Seguida a sa recitació es di.uen tres Parenostres. o diguent res més 
aquesta recepta no té el caràcter de tal, com tantes d'altres n'hi han, 

- I 
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però la tradició explicatòria de. la seva suposada virtut li treu una mica 
el regust indocte. 

Diuen a Linyola i a Termens, que quan pstre Seny-or anava pel 
món,' un dja que se li ha fer tard .anant de camí, va trucar a una masia 
-demanant acolUment. L'amo no va venir: bé en què se li donés hostatge, 
i es ve retiT.ar malhrunorat; però la mestressa compadint-se,' n li va ense
nyar una cabaneta tocant a la casa per a que s'hi guardés, que ella ja li 
po-rtaria alguna cosa. 

Aquell cobertot venia a ésser el quarto dels mals endreços i, a més, 
estava ple de bobà.. La mestressa portà el sopar al pobre, el suficient 
només per a què no s'esvaís, pa florit .i vi que agrejava, protestant de què 
no li havia guardat res del sopar perquè no ho conegu_és l'amo. 

lEJ pobret no es va queixar. Per allà a . la mitjanit a <l'amo li va 
venir 1ma tan forta revencillada de mal de ventre, que no hi havia medi 
.de fer-li minvar. La dona va pènsar en el pobre que havia allotjat i li 
va anar a preguntar si per sort savia algun .remei per a curar el mal de .,.. 
ventre. 

Aleshores diu que ostre Senyor va formular l'oració dalt ap'llntada, 
al:ludint a l 'hostatge que se li havia donat per a jaç, al pa flbrit per a 
menjar i al vi agrós per a veure. 

La dona es va donar per entesa, i pujant on era el -seu marit el trobà 
completament curat. S'ho van enraonar compadint-se del pobret l'a
naren a cercar ... però ja era fora. 

VALER! SERRA I BOLDO 

• La sulla 
II 

E N nostre aTticle ante'l·ior hem descrit bo-tànicament la sulla (Hedy
sarum Cor-onarium), ressenyant de la faisó més bl'etL possible les 

.seves qualitats milloradores de la terra, després d'haver esmentat les cites 
d 'alguns acreditats autors lloant les característiques d'aquesta planta 
com a farratgera de secà i per tant com a re~rs preciós per a l'e pandi
ment de la ramaderia en ,els països poc favorescuts per la naturalesa 
.quant a preci.Ritaci.ons aquoses. 

Ja coneixeu, do:gcs, la sulla des seves avantatges, p..nem ara a paTlar 
dels experimlents fets a l'Escola Superior d'Agricmltura. 

La finalitat principal de les mateixes era l'observació dels següents 
fets: 

1." Aclimatació de la sulla a casa nostra i estudi de rendiments ab
:Soluts i comparativament a .altres farratgeres. 

2. on Què és el què hi ha de cert, respecte la necessitat, preconitzada 
-per molts a11-tors, de practicar la inocula.ció del terreny amb bactèries pl'o-
-eedents d'altres sullars. 

S." SuhstJ:itució de l.a inoculació per, mitjà dels adobs nitrogenats 
.aplicats en les primeres èpoq¡ues de desenrotllo de la sulla. 
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Respecte el primer apartat no calen aclaracions, , car és el procés a 
:seguir en tota experimentació quan es tracta d'aclimatar una planta nova 
en determinada regió. 

Mes els altres dos, ja és diferent. Mentre el primer és cosa nD'rmal, 
~om acabem de dir, l'estudi, els fets apuntats en segon i te·rc·er lloc, té 
.quelcom d'o~'ig·ina.l,i en les experiències practicades en l'Escola Supe-rior 

• d'Agricuitura, so-ts la direcció de D. J. Angel i Genís, s'han desfet, com 
-es tractava, de desfer, alguns criteris erron_is, per cert basta.nt estesos. 

Anem, doncs, a explanar la €J.Üestió amb claredat. 
Hem vist, en tractar de les arrels de la sruUa, que les lleguminoses, 

mitjançant .una associació simbiòtica amb certes bactèries, aprofitaven 
el nitrògen atrpo·sfèric. 

Ara bé, existeixen dos parers respecte aquestes bactèries: uns afir
men que a: cada lleguminosa correspon una espècie distinta, mentre altres 
sostenen que sols existeix una sola espècie adaptada -a les distintes llegu
mino-ses fins diferenciar-se constituint races diferents. Es clar, els pri
mers no poden admetre q¡ue una espècie determinada, la del pèsol, per 
exemple, pugui conviure amb el llubí, qu::¡n els sego•ns creuen possible 
tal adaptació i, més encara, afirmen que al cap de cert temps, més o 
menys.llarg, certes bactèries existint normalment en la terra, en un estat 
.que podríem dir•ne amb en Iobbe, neutre, poden entrar a fixar nitro
gen atmosfèric en les arrels d'una lleguminosa per ells desconeguda. 

Qu.ines conclusions se'n dedueixel'l d'aquesta diversitat de parers? 
Doncs que · els primers, ah contrari dels segons, neguen pugui viure 

11.1;na lleguminosa determinada en un terreny on mai hagi estat conreada, 
.sempre .q.ue en ell no s'inoculin les seves bactèries específiques. 

Dju així, per exemple, l'arutor del fullet «La Zullan de la Biblioteca 
.Solariana: » o és suficient preparar bé el terreny on s'ha de sembrar 
la sulla, ni adovar-ho amb abundor, ni depositar-hi la llavor : En aquesta 
-darrerà operació irndispensablement ha de precedir altra anomenada ino
CJu.lació, que c.onsisteix en surninistrar al terreny les Jfo.ctèries pròpies 
.d'aquesta planta, sense qual requisit, mort malgrat neixi i visqui alg¡un 
temps. · · 

El comte de St. Bernard escriu a l'ensems: <<Sense la precaució de 
la ·i?wcu.lac·ió, les ll_egurninoses . exerceixen les seves funcion·s vegetatives, 
però run cop consumida la reserva d'azo.t de la grana, com que la jo·ve 
planta no pot encara absorbir el de l'atmòsfera, mor per complert». 

Pregm•ntem nosaltres a dits autors: ¿és per casualitat cert que les lle
_guminoses, sols poden mitjançant les bactèries extreure el nitrògen de 
l'atmosfera? ¿Les lleguminoses poden consumir, com les altres plantes 
-conreades, el nitrògen assimilable contingut en la terra? ¿Solmnent quan 
.aquest manca són necessàriJes i indispensables les bactè1fes? ¿Els adobs 
nitTogenats fanl'efecte d'aqwestes? Això és el que lqgicament cal pensar 
i això és el que s'ha demostrat, com veurem amb les experiències que 
.anem a ressenyar. 

Al menys, doncs, els aru.to,rs copiats més amunt fessin l'aclaracló o el 
.disWngo de dir : ceLa inoculaeió és necessària quan les plantes no tr.o-ven 
en el terreny la dosi necessària d'aliment nitrogenat o quan e~ volen es
talviar els adobs nitrogenats, cars sempre d'adquiriT!>. o, ells neguen 
.o afirmen a seques. 
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Però fins en el cas d'estar el sòl desprovist de nitrògen ¿és necessària 
la inoculació? osaltJ:·es creiem que no , i amb això no fem més que adop
tar el criteri exposat pei' famosos experimentadors, Nobbe, entre ells; i 
per altra part els fets vénen a confirmar aquestes suposicions: 

•En la uFisiologia vegetal i agrícola» d'en Lleclercq du Sa.blon, repas- · 
sant els capítols que d'aquesta matèria tracten, resu.m sàviament reco-
pilat de teorie·S i experiències, llegim i extractem: . 1 

uLes bactèries de les nudositats de les diferents lleguminoses, tenen 
els mateixos caràcters morfològics» ... 

. . . «Les bactèries de les tuber-ositats es troben normalment en 'el ter
reny i es suposa són atretes per una excreció, rica en· hidrats de carbó, 
dels pèls radicals de les lleguminoses>>... · 

«Les bactèries de les nudositats poden fixar el nitrògen atmostèric 
fora de les lleguminoses, quan el mitjà conté com a matèria combustilile 
hidrats de carbó i azot combinat en certa proporció>> ... 

... ,ccHi han races de bactèries ID¡és o menys adaptades a cada espècie 
de llegu.mdnosan. I com a prova de l'existència d 'aquesta adaptació- dilul: 

«Costa d'aclimatar (no di.u, que sigui impossible, sinó que costa) 
certes lleguminoses exòtiq;ues, perquè les races de bactèria adaptades a 
elles no existei:ten de m'omJent i no es d.ife?·encien que a la llarga» ... , 

«No totes les adaptacions són possibles {al menys ' en una experièn
cia), per exemple, Nobbe no ha pogut obtenir fixació de nitrogen amb les 
bactèries del pèsol, damunt les arrels d'acàcia». , 

luA.quest mateix .autor ha demostrat que per una lleguminosa dete·r
m¡inada, •les bactèries més eficaces són les que provenen de les tuberositats 
de la mateixa lleg:urninosa.; les bactèries provinents d'altres espècies de
terminen una fixació menor d'azot, però sempre sensible», és clar, que 
quan existeix _ un cert veïnatge botànic i pot ser més encara mo.tfològic, 
és a dir, entre plantes herbàcies i no entre llegl1minoses arbòries i her
bàcies. I 

E.'n resum, l'experiència de laborato·ri, com veurem i altres han ob
servat 1a del camp, demo-stren que: en el terreny existeixen bactèries 
sense diferència de races si mai eri ell s'hi han conreat lleguminoses; 
adaptades a les en ells conreades, l es c.ruals en introd.u.ir una espècie 
nova, poden originar la formació de tuberositats en les seves arrels, 
fixant el nitrogen atmosfèric i especialitzant-se en a,quell nou gènere de 
vida fins agèr:m.anar-se del tot amb l'actmal veí. 

Així devia succeir amb les .primeres lleguminoses. Si elles van ésser 
primeres que les bactèries, devien solament viure en els llocs en que 
abundés el nitrogen assimilable en la terra ; en venir les bactèries, 
aquestes passaren a . parasitar 'res seves arrels adaptant-se segons l'es
pècie parasitada i així s'esteng-ué l'àrea de vegetació d'aquelles fins en 
les terres pobres en a.zot. 

Si van ésser pri~er les bactèries, oo·sa més admrisible per tractaT-se 
d'éssers d'estructura molt més senzilla, ¿no podien pas existir bactè
ries diferénciades, abans d 'aparèixer les distintes espècies de llegum.i- · 
noses? Succeí llavors el que ha de passar ara en conrear per primera 
vegada una lleguminosa en un terreny on mai hi havia aquella vegetat. 

Necessària, no creiem ho fos l'inoct~lacïó però si útil, per a guany'a1· 
temv.s. intensificant ·La fixació del nitrogen en els primers períodes vege-
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tatius. D' aquest parer són molts autors. Diu el professor Passalac
qua: <eAquesta espècie d 'inomlació (es refereix a l 'aport de terra proce
dent d'un sullar vell) dóna r esultats sorprenents, arribant-se fins a 
duplicar la collita, fins en terrenys on abans )a s'hi havia conreat la 
.sulla». 

Marco Marro escriu: <eEn els llocs 'on mai si ha conreat la sulla, es 
produeixen bons efectes amb)'inoculacíó del terreny amb els microbis -q¡ue · 
vi!u.en damunt les s'eves arrels)). 

Mes quan es conrea per primera vegada en una regió una llegumi
nosa nova, no sempre és possible eL proveir de terra procedent del pais 
<l 'origen, i veu's aquí l'interès d' averiguar els efectes prod!uïts substi
tu~nt la inoculació per l 'adobament nltrogenat, ·durant el temps d' adap
.tació de les bactèries 'existents en la terra a lés arrels d' a!J!uella llegu
minosa. 

Heu 's aquí, doncs, que sentats aquests precedents et trobes, amable 
i pacient llegidor, en condic ions per a enterar-te de les experiències que 
fa estona j a t'estic prometent, i dic a b::ò per·!}:uè enterat del què portem 
escrit, podràs fer-te càrr ec de com els fets aprovaren nostra manera de 
pensar. 

* * * .~ 

Després de varis anys passats practicant diferents proves acabades 
el dia 10 de febrer de 1921, es va procedir a la sembra en secà de les se
güents parcel:les : 

~ 
I 

o; ·1 ractaments 
~ Superficie Conreu Per llavo r Adohs especials 
"' Il. ---

Trepadella Superf. ' 8/zo = l'Ó33 qg. 
I 5l'759m2 dos dalls 0'882 qg. Sulf. potàssic = 0'924 • 

Calç (Hid-roxit) =ú'8!7 • 
--

Superf. 18/zo = 1'050q~. Parcei·Ja inocu· 
2 47'385m2 Sulla 0'190qg. Sulf. potassic = 3'316 • !ada amb terra 

Calç (Hidroxit) = 0'95q • mallorquina. 

I Superf. 18/ zo = 1'060 qg. Parce!·Ja inocu-
!ada amb terra 

3 47'790m2 Sulla 0'1 91qg. Sulf. potà ss ic · = 3'346 • d'un sullar de 
Calç(Hidroxit) = 0'962 • l'Escola . 

--
ISulf. amònic = 5'09.') qg. PJrceJ·Ja sense 

4.8'60 mz Sulla 0'1 94 er Superf. 18/zo = 1'078 • inocular amb 
4 q,. Sulf. potàssic = 3'400 • adob nitro-

Calç (Hidroxit) =0'979 . ge nat. 

Superf. '8/Yo =0'872 qg. 
5 33'97 m2 Sulla 0'135qg. Sulf. potàssic = 2'398 • Testimoni 

Calç (Hidroxit) = 0'684 . 
JosEP MARtA SOLER I COLL' 

(Acabarà) 
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COMEN-T A R I S 
Impost contra la ganduleria 

El Governador General de Madagascar, deu pensar d'acnrd arn)). 
aquell proverbi que diu que ((L'ociositat és la mare de tots els vicisn, i 

que de gent ociosa i vioiada no en necessita, més que més ara que a.mlb
la passada guerra, s'ha fet patent la necessitat de que tothom produeixi, 
de que tothom treballi. 

I 'què ha fet? Ha posat un impç>st contra la ociositat. 
Abans d'implantar-lO' va voler obrar amb persuació; va tractar de 

convèncer .a tots els habïtants de la colònia de la santedat del treball. 
Però ningú no li va fer cas. 

Ell deia crue el treball era una obligació social, però els amics de no. 
treballar adduïren que treballa qui vol, en vista de lo qual, i no P'ugent 
imposar el treball obligatori, ·ha posat un impost d'aqu.esta faisó: 

A cada europeu domiciliat a Madaga·scar se li exigeixen doscents. 
cinquanta dies de treball cada any, i als indígenes, cent vuitanta. E.ls que
manquen al precepte, paguen un tant per cent per cada dia q¡ue no tre
ballen. 

Els nois, els vells i els malalts, no estan subjectes a aqueix tribut. -
D'aquesta manera tots estan contents, i sobretot, és productiva l'es-

tada a Madagascar de tota peJ:·sòna jove. ) 

La baixa del preu del _blat 

El pobre pagès m'ai no sap a quin preu té de vendre els fruits. N() 
pot imposar ell el preu, i veus-aquí tot. Li di•u el comerciant: ((Te'l pago 
a tan(,,, i si pot espe1·ar, espera, i si no, té de vendre per necess itat. 

Les causes actuals del baix preu del blat, segons un docum-ent puf 
blicat per la Cambra Agrícola de Burgos, són les següents : 

Pl'imera. r...a liquidació a preu vil dels stocks de blat qu,e l'Estat tenia 
·i té encara. · 

Segona. La collita de 20 milio·ns i mig de quintans mètrics de blat 
coUits l'any 1921. 

Tercera. Que en els a-nys. 1920 i 1921 s'han importat nou milions de. 
quintans mètrics de blat, quan en el quinqueni anterior a la guerra, 
només se'n van importar com a promig 1,800.000 qjuintans, i en eJ quin- . 
que-nJ. de la guerra un prom'ig de ~,400.000. 

(Q111arta. Les importacions autoritzades després de la prohibició (10(). 
mjl tones). 

•Referent a l'ordi les causes diu que són: 
Que abans de la guerra no s'arribà a un promig de 2,000 tones; 

durant la guerra se n'importaren unes 900 tones. L'any 1920 no· varen 
arribar a 800, i en canvi, l'any passat, ha assolit la xifra de 145.000 tones. 
Del Mlarròc Sdlament i de la zona francesa de·l protectorat, del juliol a 
febrer , nOII1és n'ban entrat 100,000 tones, de les CJ!11als 77,090 no han pagat 
dret aranzelari. 

En el blat de moro la relació és aquesta: 
L'any 1919 se n'importaren 63,700 tones. L 'any 1920, 195,000. L'an.Y 
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.passat 30'2,000. E.'nguany la xifra augmentarà encara, i d'ella, 200,000 
tones pagaran només que 0:50 pessetes çle drets aranzelari¡;, i '11Ila pesseta 
la resta, excepció feta del <]!Ue s'importà destinat a la fabricació d'al
cohol, que al!.1ueix pagarà 2 pessetes per 100 quilos. 
, Ho veieu, pagesos? Si d'això us en enteressin els vostres diputat§,. 
seria ;una altra co·sa. 

Però 'com no els ho pregunte u, com ells no en saben res de pagesia L 

Un enemic dels ad:obs químics 

Demanem; perdó als llegido·rs per l'argument d; aquest ComentaTi; 

però és tan instructiva que· no podem resistir a la temptació d'escr iure'I 
malgrat pugui produir basqueig o fàsti<: . 

El Japó i els Estats Units es preocupen molt de la Xina. La riva
litat existent entre els dos gr.ans països. i que sovint ha fet parlar de- · 
guerra, :n:eix precisament d'.aqu est interès qm,e tots dos senten a l mateix. 
temps per l'Imperi Celest. Interès comercial, naturalment. 

La Xina amb els seus 400 milions d'habitants co;nstitueix un mercat 
f.ormidable capaç d'absorvir l 'excés de producció de m:itj.a Europa. Es, 
per això que els Estats Units i el Japó volen intentar la conquesta 
comercial. 

. Però de veg~des, malgrat la més bona voluntat, els mercats no
compren; el peix no pica. .Es ço que ha passat recentment amb els adobs. 
.químics. 

Els Estats Units són avui grans productors d'adobs químics; per tro
bar una sortida a l'excés de p1·uducció, han enca.rregat a un agrònom, el 
Dr. Heisner, que estudiés la manera millor d'introduir a Xina adobs. 
nitrogenats i fosfatats. El Dr. I-Ieisner ha formulat un dictarnén en el 
qual dem'ostra que els adobs quími1cs difícilment es podran vendre· en 
aquell país per 'la fortíssima corrilpetència q'llo li faran els ... excrement"s 
humans. En efecte, 400 milions d'habitants-.p·roduint cadascun anyal
ment 487 ·qruilos d'excrements-produiran 194 milions i mig de tones. 
nues terceres parts d'aJquestes, és a dir uns 130 milions, són emprats ja 
c-om adob. 

Aquestes, segons els anàlisis, contenen 800 mil tones de nitrogen, 
250 mil de anhidre fosfòric i 300 mil de potassa, les cr.uals, adquirides 
als Estats Units, valdrien, als preus que allí regeixen actualment, per les. 
m atèries fe'I'tilitzants, 500 roilions de dòlars or, mentre qne a Xina valen 
a penes 50 müions. 

Per a ixò el Govern xinès ha pr(!ferit estalviar-se la diferència de 450 
milions encàra que la higiene pateixi. La transformació resultaria massa 
cara. 

Els petits treballadors d'agricultura 

Si les necessitats de les famílies pageses augmenten, corn' en la ge;z:¡e
ralitat dels estaments, els c~ncursos de tots· els seus component és, gaire
rebé, necessari. 

Per casa, no sé si degut a major aprernis o a raons de laboriositrut, 
penso que abusem en reclam(ar l'esforç dels petits futurs agriclJltors, no
sempre destres ni suficientment instruïts. Per ço que l 'afany de llibertat 
en 1ms i l 'ava1·a pove1·tà en altres, fa que massa dejorn comenci l'explo-
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tació de la sang, a despeses no sols de la salut sinó també de la indis-, 
pensable cuoltura que, m és tard, serà un dany a plorà.r, car pel"dure'Il, 
per manca de capacitat, els vicis de la rutina. A Catalunya, la gent 
pagesa no es mostra amb prou amor per l'assistència escolar, i les llistes 
de presència a classes són de ~obres llast~moses. Per si neus o pluges, 
o si per presses o urgències, el noi pagès esmerça més temps en feines 
impròpies de llur poder i edat que en perseverar en els estJUdis. S'ho saben 
prou els mestres que troben un seguit de recloamacions i excuses de part 
dels alumnes i els seus pares, en l'hora d'escatir 'les raons d'a]}sències 
massa sovintej ai,! es i dur ad eres. 

CO'ID són vàries les reclamacions i protestes, cal reduir-les a regla-
mentació que intervingui l'abusiu descuit dels pares. · _ 

I fou a Ginebra, en la Conferència Internacional del Traball que. fou 
tema aquesta important qüestió, que concretà en &q¡uestes dues principals 
regles : ((Els nois menors de catorze anys no podran ésser emprats ni 
treballar en les empreses agrícoles públiques o privades, o en llurs 
dependències, si no fora de les hores senyalades per a l'ensenyança 
escolar; i si s'efectua dit treball, serà amb tal que no pugUi. perjudicar 
a llur assiduïtat a la escola.» El segon punt de vista fixa la regmilarit
zació d'hores de treball i escola, mes en forma que el resum anyal 
d'assistència a la mateixa no pugui reduir-se a. menys de vuit 

mesos. 
Si deduïdes les vacances, festes i dies feriats posessim cura en el 

~ompliment de la proposta, moltíssims mals i vicis tindrien remei 
dintre de ben poc temps i amb generals profitS>. 

Si po·guessim vagar ... 

. Si en el conreu de les 1¡erres fos possible declarar-nos en vaga, resol
dríem quasi mecànicamnt moltes qüestions. Però ni ho consenten els 
culti·u,s ni els nostres interessos; temps que per inoporturntat es perd, 
es diu que es llença. 

En la generalitat d'indústries i oficis hi cap declarar-se desentès de 
produir &ense arriscar-se massa i els problemes van solucionant-se per 
angoixes que deriven d'una vaga. Exemple : la dels funcionaris de 
correus. Han sortit a cap i fins s' asseg: -ra que tindran un. flamant mi

nisteri de Comunicacions. 
El tingué un d_ia l'agricultura, però li llevaren perquè ... no valia la 

pena separar-lo del de Foment. ¡El foment dels crancs que caminaven 
arreres!. .. Però tenim aspiracions, com la de mostra que expressa la 
6.a conclusió que presentà l'Associació d'Agriet:Jil.tors d'Espanya amb mo
tiu de la Festa de Sant Isidro. Traduïm-la: 

'El crèdit agrícol-a, que té característiques especials en l).urs distintes 
faisons d'operar, reclam·a l'existència d'un organisme econòmic especial 
que> recollint els esforços que isoladament es mostren, els coordini i no
dreixi de la potencialitat i eficàoia de q:uè ara, disgregats, careixen. No 
serà massa demanar una vegada més que l'E.'stat dongui a aquesta gran 
necessitat de l'agricultura nacional el primer impuls». 

Ni serà; massa demanar amb vistes al negar o a l'arronsar-s'hi · d'es
patlles. Crèdit, m:'has dit? Jamai ho som de crèdit el·s agricultors ... no 
tractant-se de cops de cego que sofrim com bons masells. 
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INFORMA CIU, VINÍCOLA 
Seran poques línies les que reclamarà avui aquesta secció, car nO> 

han sobrevingut alteracíons que. demanin major espai. , 
S'ha regis1u·at un moment de calma en l'embarc de vins a França, 

degut al dictamen dels tècnics a l'apreciar ~es característiques de nos~ 
tres sucs, que troben dissociats entr~ l'alcohol i riquesa, com si acu
sessin aigualimJents. És l 'eterna, vella qüestió de volguer emmotllar els 
coeficients Roos, I-Ia1pbèn i Bla'rez a to·ts els vihs del món, . de forma que 
siguin obligats a amidar-se pel raser de la enologia francesa. I s'escau 
enguany justament que els vins seus del L(}ir-i-Cher, Herault, Goard i 

Rhóne vénen anoa·mals i mal relacionades le;;; caraoteríctiques alcohol
acidesa que mostren un total elevat en general: i especialment pels. 
vins clars. Són dos fets constatats i _constaNts en la collita de 1921; i 
perquè no es digui que la nostra apreciació és capritxosa, bastarà rt:l,:; 

portar els estudis fets pels quilmics FaJ.lot, de -l" Estació Agrnòrniea de 
Blots, i AubDIThy, del Laboratori Mjunièipal de Mines. (Anuales des Fal
sifications et des Fraudesn núm. 164 (Juin 1~22). · 

Aquesta situació excepcional devia imposar una norma prudent als 
tècnics en apreciar analiticament els vins entr'ats d'Espanya, però l'han 
aprofitada com intent de barratge d'importació i un qualificatiu de noci
vitat i impu-resa. L'e.fecte. ba sigut momentàniament aconseguit: els ex
portadors nostres han retirat ordres i l' embarc ba sofert una sospensió. 

Mes les justes reclamacions per 'incompliment del tractat i l'en~ra
vatge de negociacions semblen conduir-nos a una millora, car semblen 
mês t<flerants els importado·rs francesos, ja que les ordres cursades só-n 
de no extremar els dictàm:ens d'anàlisi i de pêrmetre una més franca. 
admisió. Es just, car ni les Tegles franceses poden encaixar-nos, ni .J'ex
ce'pció dè l'any permet red-uir les càracterístiques a uns coeficients que 

escapen a Qurs propis vins. ' 
I aL'\:ò-amb altres raons-ha fet cru e els preus nosttes tinguessin fer

mèsa, sense cedil' un punt de rèl)aixa, ço que, indirectament, ha contin
gut l'alça que s'anava produïnt. Per on està. obtingut potser un objectiu 
en els nostres m.etcats, en deturar u,ns majors preus, però que ve a tra
duir-se· en un major posSible grau de competència dintre dels mercats 
francesos a l'arribar-hi nostre suc sense agalles i esperonant les cotH

zàcions allí regnants. 
Altre de l'es raons de fermesa laï;robem en què l'auguri de collita no 

sembla. en general tan pròdiga crue no en sigui à tèmer la blima soferta 
pels raïms en bastants indrets i les · naturals temences fins arribar a 

veremes. 
Total: uns moments e'J.1 què minva l'activitat exportadora sense in

influir en el rn¡ercat interior, cal' els preus sostinguts pels productors 
tenen el beneplàcit dels magatremistes, c.rue tenint comprat car, no es 
senten inclinats a males vendes, amb la seguretat de què abans no arri
bin a vinificació i mercantilització els futurs mostos, ja estaran expre- · 
muts i esgotats els dipòsits del vi que tenen estivat. 

PERE J. LLORT 
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INFORMACIÓ OLEÍCOLA 
E'n,aquests moments els mercats oliaires estan completament parats; 

sembla talment crue la calor els faci vindre les ganes de no com¡prar, 
puix les operacions fetes aquests dies han estat completament forçades; 
qui ha tingut de vendre ha tingut que anar a cercar al comprador i aquest, 
que es troba ple d'oli i en igual cas que el tenedor, és a dir amb més ganes 
de vendre que de comprar, es comprèn que es faci pregar, i si s'ha vist 
obligat a posar preu ho ha fet a un preu baix, que inclús a ell l'ha des
coratjat, pensant que si les coses continuen així també a ell li tocarà la 
de perdre. 

I és que el venedor de casa nostra (mantes vegades ho hem dit) és 
massa impressionista i poc calculador; té ànima d'especulador i no de 
fabricant; puja l 'oli, es creu que ha d 'anar més amunt i no ven, està uns 
dies parat i ja es creu q ue ' no pot vendre; pom en ça a estar angoixós, ofe
reix l'oli i si els comerciants fan el desmenjat, no sap resistir, i si retarda 
alguns dies, té de vendre més barat que tothom. I el fabricant o els Sin
dicats que avui al tocú a vendre ja estan tan assimilats, que ja no saps 
qui és l'un o l'altre, puix tenen les mateixes -males çostums; haurien de 
deixar-se de rutines i fer concretament de fabricant o de comerciant; en 
el primer cas, vendre sempre al marge que li deixa la fabricació; i si de 
comerciant vol fer, organitzar-se per a vendre l'oli -lo més directament 
possiJJle. · 

Es xocant lo que passa als nostres tenedors d'oli, la major part d'ells, 
per a tindre un parell de cups d'oli amb especulació, tenen manllevades 
als lJancs o particulars quantitats, per les quals paguen interessos bas
tant crescuts; en els anys que ho encerten, després de pagats aquests 
els guanys no els compensen en res les angúnies que han passat durant 
sis mesos, i en els anys com aquest, que els toca el rebre, tenen que de's
fer-se de l'oli com poden, per acudir a pagar-lo, quedant-se sense haver 
guanyat res i havent desmembrat llur capital inicial. 

Fins ara el fabricant ha anat treballant per a fer bons olis i ho ha 
aconseguit posant-se en el lloc que li correspon; ara que procuri que li 
paguin, enviant-lo directament-, però no a Itàlia i França per a que allí 
hi posin ells ·la seva marca, sinó als mercats consumidors. Si ell no pot 
tot .sol, que s'agrupin, que fassin U·na federació amb una bona direcció al 
front i d'aquesta manera, sobretot en el .cas d'enguany, molts du,ros 
s'haurien pogut salvar dels crue .aniran a mans dels banquers i corner- · 
dants, podent, com es podria amb una bona organització, que aquests ca
bals quedessin lo més prop possible dels olivicultors, si no pugués ésser 
a ells mateixos. 

Tornem a la marxa dels mercats; en aquests dies els canvis han 
tornat a pujar, els tenedors també han veuut més barat, i per això s'ha 
pogut encausar alguna operació a~b França i Itàlia, mes han sigut de 
poca importància. 

:Els mercats de la península 'han estat parats, Barcelona comprant pel 
gasto i molt a l'espectativa, puix la fiuixetat experimentada pels tenedors 
d'Urgell i Ribera d'Ebre es contrarresta amb la fermesa dels andalu-
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sos, en vers d'anar seguint la nostra marxa enradera, estan cada 
vegada més ferms i és que no veuen encara prou clar l'aspecte de la seva 
collita; Reus un xic animat, però molt poc; ha comprat alguna partida 
de Riberes. A Borges s'han venut uns cent bocois, alguns d'ells a preus 
ben barats. A Tortosa, calma complerta; fent-se encara que poques al
guna operació _amb classes d'acidesa elevada. Els m ercats andaluso-s 
ferms del tot, però fent mplt pol]lues operacions. A Castella, tant o mes 
ferms que a Andalusia, però, sens vendre ni un cruilo d'oli. 

Resumint, podem dir que estem en una forta corrent de baixa i 
ens sembla que no n'hi ha per a tant i que, per a deturar-la, només es pot 
fer amb una forta voluntat de part dels tenedoTs. 

o donarem avui preu.s perauè la cosa està un bon xic desorientada; 
peT a mostra sols cal diT que a Lleyda es demanen per un oli 34 ó 35 rals 
per quartà i, al final, el venen a 29 ó 30 rals. 

Lrsr 'I ANDREU 

NO TI C I AR I 
-A la zona olivar-er-GJ de Tor-tosa es veuen molts arbres atacats de 

l' aranyó, essent especialment perjudicats els de Roquetas. 

-Ult1·a les notícies que en un nú11ter-0 passat donavem de l'aiguamoll 
de Sant Per-e de Ribas, es parla de- construir-ne un a Sitges, el qual 
permetrà regar grans extensions de terra d'aquell terme municipal. 

Es parla també de fer els estudis d'altre .situat entre La Llacuna i 
Sant" Quintí de Mediona, el qual permet.rà recolliT les aigües del l\lediona, 
i per medi d'alta embassada a Vallbona del Penedès, les del riu Noya. 

Si aquests projectes es realitzen wurem transformar radicalment la 
comarca del P enedès. · 

-La Di11utaci6 P1·ovincial de Navana ha estès els seus serveis agrí
coles i pecuaris al segur de bestiar, perfeccionant així el sistema que em
píricament venien practicant alguns pobles. 

Els agricultors navarros estan tot contents i esperen que assolirà 
un èxit tan gran com el que ha obtingut la Caixa d'assegurances contra 
les pedregades, implantada no fa gaire temps. 

-Al poble de Os cle Balaguer- s'hi ha presentat una enorme invasió 
de pantiga:qes, en vista de lo qual s'han vist en la precisió de posar-ho en 
coneixement del Servei Agronòmic Pro-vincial per tal q¡ue estudií la ma

·nera d'evitar els greus perjudicis que està ocasionant a les vinyes i plan
tes herbàcees. 

-La Junta P1·ovincial de Foment de rJleyda ha desr:.timat una peti
ció de l'alcaldia de P oal demanant que anés a combatre la cuca de l'al
fals , en atenció a que amb temps no va poder-se incloure la petició en la 
relació que el Consell envià al Cap de la Secció Agronòmica de la Pro
vincia. 

-El Sindicat flg¡·[cola de Barbarà està treballant en l'ampliació del 
seu CelleT Cooperatiu. 
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-Els ag1·iculton de Linyola, en vista dels 11wzt~ caçail!on que vron a: 
ai.t·afar-los els alfalsars, tracten de formar un conveni per a demanar 
que tot el ter.me municipal sigui declarat vedat de caça. 

- El Sindicat Agrícola de Cerve1·a i sa conororca, cada dia amb més
puixança, per a solem.n:jtzar el fqncionament de la seva nova fàbl'ica de. 
farines , tracta Çle celebrar una exposició de m::¡.quinàr:i,a agrícola, amb· pre
ferència la . que pugui prestar més utilitat a léi. comarca . 

-Cmn s'ha de fer el vi. Baix acruest tema ha donat una conferència. 
a l'es;t.atge rle l'e~-cola particular <¡La Cultural», de Juncosa de les Ga.rri
gues, l'alumne de l'Escola Superior d 'Agricultura D. Tomà~ Pinyol. 

-La Fede1·ació Social Na.vClJrra estimant justa la pretensió dels nostres. 
agricultors de que només es permet.i encapçalar el vi amb l'esperit de vi, 
ha fet seV'a la petició en escrit adreçat al Ministre de F1cm1ent encarregant 
a sos representants en Corts que defensin la demanda. 

-El Consell Provincial de Foment de Gi1·ona ha repartit varies quan
t-itats d'un líquid insecticida per a combatre el pugó dels meloners i la 
cuca de l'alfals. ' 

-El P1·esidrot de la Diputació pTovincial de Tanagona ha telegra
fiat al govern apoi.ant les pretensions del!? diputats a Corts de València:. 
que demanen la prohibició temporal de la importació de garrofes atenent 
a que el fruit dfi referència està su:frint una gran depreciació en. el mercat.. 

-El senado1· peT Tan·agona ST. Elias de MoUns ha conferenciat am,b 
el Sr. Sànchez Guerra interessant-lo en la necessitat d'adaptar la llei 
d'auxilis de 1917 a la.protecció de les indústries, per ~que comprengui a 
les rurals, mentre no estigui establert el crèdit agrari d'una maneta 
l'ra:nca i positiva. 

-En les poblacions on han cultivat ce~es en grans quantitats, se 
n'han començat a vèndre partides a dues pessetes l 'arroba. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA 1MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

--El Sindicat Agrícola de Sant Antoni Abat, de Granadella., agrait 
pels ti•eballs fets pel Servei d'Arbres Fruiters al qual, acollint-·se a l'awrd 
èl. la Mancomunitat sobre auxilis tècnics als Sindicats, encr...rregà la cons. 
trucció del soo .molí d'oli cooperatiu, ha regalat al Servei d'Arbres Frui
ters la quantitat de 350 pessetes per l'adquis-ició de material dç Labo-
ratori. · 

El Servei d'Arbres Fruiter¡; ha adquir it amb .aquest~ suma : Un 
1r.ÍJroscup de diseccié J~eitz; Una camJJra ciara Reichert; Una estufa; 

.Una campana )er microscopi. 
El mateix se:r:v~l ba respol't consultes de Pal.ma de Mallorca, sobre 

ametller;. de' Sant Uo~·enç Savall, sobr~ plantació d'oliveres; de Mayals, 
sobre conreu de l" olivera; de Barcelona, sobre la mosca de l'oliva; de 
~-:.;ms , sobre ametlles am?-rgues; de Sampedor, sobre adob a le<o madubl:e~ 
i cloro~ti dels arbres fruiters; de Marsà, sobre maJalties de l'avellan~r; de 
/eror:ia (Itàlia), sobre nomenclatura catalana de la fauna agrícola; el e 

Vicens dels Hort;:,, s01bre pomeres; de Barcelona, sobre adobs als fruiters; 
de Bare el ona, sobre biUiografia fruitera; de Valls, sobre ametller. 
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S'ha realitzat una visita ai Camp Ex_perimental de Perelló, i altra al 
Camp experimental de lluita contra la mosca de l'oliva, de Montroig, per 
-a començar els tractament:E: amb el mètode Berlese. 

-El Conseller d'Agricultura D. Pere Miasi Codina ha estat nomenat · 
President del Jurat Qu1alificador del Certamen organitzat pel Centre 
Agrícola del Penedes,, la festa del ·qual hanrà Jloc ' el dia 1 del vinent 

.setembre. 
/ 

-El dia 27 d'agost la Mancomunitat té .anunciat per a celebrar a 
:Santa Coloma de Queralt el segon concurs de marrans i ovelles, el qual, 
_per l'entusiasme que ha despertat., serà, amb tota seguretat, una esplèn
.(lida manifestació ramadera de la Segarra. 

Els Serveis de Ramaderia adverteixen a tots els ramaders que en 
-el programa d!ll Concurs hi ha una petita errada. Diu el program.a q¡ue 
la cara i les cames seran tacades de negre, i precisament el bestiar que 
es desitja premia-r ha de tenir la cara i les cames blanques, sense cap 
sobre conreu i malalties de l'oli~l;lra i a:metller; de Bunyola (Ma.Uorrc.a), 

·taca negra. 

~D. Erasm1e M. D'Ymbert, · a judant del servehd'Agricultura i Enolo
gia ha estat al Mligdia de França, havent visitat els Cellers Cooperatiu,s 
.d'Estagel, Latour de France i Bompas, .al Departament dels Pirineus 
Orientals; visità també là casa Violet, a Thuir, dedicada a l'elaboració 
del vi quina.t1 anomenat Byrrh i un Celler Comercial a Toutavel, destinat 
a l'elaboració de misteles. En et Departament de l'Aude, visità l'Estació 
Enològica de Narbona, essent _rebut pel seu Director, el savi enòleg 

.Mr. Lucien Semichon, que donà interessants 'dades sobre els progressos 
en Enolog·ia i sobre les Cooperatives del Departament. Visità després 
el Cel,ei• Cooperatiu de L~zignan. ·En el Departament de t:Herault, 

·visità els CeUers de i\'~arausan, Lunel i Mars1llargues, .aq.uest últim el 
méE1 interessant de tot França per Ja seva instal:lació i la producció, que 
és de cent mil hectòli res . . A Montpellier visità l'Escola d'Agricultura, 
posant espeçial atenció en els Camps experimentals de vinya, acompa-
nyats pel seu Director Mr. Ravaz. · 

A Servian visità l'important finca Cha.te'au, Sta. Rosa, fent-se càrrec 
dels seus vinyats. 

. Bibliogra f ia 
~.MANUAL DE CERtÍMICA O FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE OBJETOS DE TIERRA COCJDA, 

per M. Ga1·cia López. 2 volums; 800 planes amb 200 gravats. :Wuís 
S•a.nto·s, E~itor .. Madrid. - 16'50 pessetes.. · 
Comprèn l'estudi de les primeres matèries emprades en aquestes in

·dústries: fabricació de maons plens, buids i premsat , rajoles i teules 
de; totes classes, tub\9, porcellanes, matèries refractàries, etc. 

Aqnest.a nova edició ha estat revisad:al i ampliada per En J. Vidal 
Martí, professor de l'Escola Central. d'Enginyers indu trials, i c.onsti
-tueix una <Jbra completa.-Ors. 



450 

TREBALLS DE REPOBLACIÓ: RECOL-LECC1Ó DE LLAVORS, per S. 1"andrell, enginyer 
de Monts de la Comissà.ó de Repo•blació forest~! de la Man1comunitat 
de Catalunya. Un fullet de 10 planes. Gratuü. 
Tracta clarament · i extensament de totes les qüestions referents a la 

recollccció de llavors per a Ja repoblació de boscos. 
És el quart fullet publicat per la benemèrita Comissió de Repoblació 

forestal de la Mancomunitat. 

MUTUALTDAD ACIONAL DEL SEGURO AGROPECUARIO. Memoria. anuaJ. corres
pondiente a 1921.-Madrid, 1922.-Un fulletó de 43 planes. 
És la relació dels treballs realitzats i del programa desenrotllat per 

la Mutualitat Na.cionaJ. del Segur agrorpecua.ri. · 

CONSULTORI En aquesta secció es respondrà ·gra
tultament i per torn rigurós, . a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

F. L. SEnós.~l preu de la potassa depèn de la seva riquesa. La de 
Súria que és tan bona com qualsevo-l de l'est-ranger, val menys perquè no 
té tanta rtq¡uesa, és a dir, perquè no fa tant de grau, i per això s'ha d'usar 
en major quantitat. No podem. donar-li dades sobre la seva naturalesa 
perquè la Casa no les ha fet públiq:ues, o almenys nosaltres no en tenim 
notícia. 

De totes rnaneres, per lo poc que sabem no tenim cap inconve
nient en recomanar-la, convençuts que donarà molt bons resultats. 

Amb seguretat no es pot dü mai en qui.Íla mena de terres la potassa 
anirà o no anirà bé. No bi ba res millox que fer la prova. Adobi les 
seves terres amb po·tassa durant un parell d'anys al menys i veurà els 
resultats. Aquests no els notarà en l'aspecte de les plantes, sinó en el 
pes dels fruits f de vegades en el tamany. ?s a dir, per a saber si li ha 
anat bé, cal crue pesi els fruits. 

Per a que tingui dades més concretes i una contesta més extesa 
des d'a,qruí és impo·ssible fer-bo amb detall-li aconsellem. que escriguji' 
al Servei de Terra Campa, Carrer d'Urgell, 187, BarceLona, comunicant 
el preu al qualli ofereixen la potassa de Súria i la riquesa que el comer
ciant diu que té. \All:b li diran 'si surt convenient l'adquisició i, demés, 
li recomanaran fórmules d'adob, barreges, etc . ..--oCam. ' 

J. F. E. .'At'IT BOI DEL LLOBREGAT.-Les dades que dóna i l'estat de l!'J. 
única fulla que ens ba enviat no són suficients per a. identificar la m{a
laltia del seu melonar. 

Semilila, no obstant, que es tracta de l'antracnosi dels melons. 
Els remeis aconsellables són els següents: no enterrar, ni tirar als 

femers les fÍllles , fruits i tiges malaltes, per.q¡uè aquestes, portant els 
gèrmens de la malaltia, els propagarien. El milloT és crern,ar-les. •Des
prés fer pulveritzacions amb suc bordolès ,neutre, al 1 per 100 de sulfat 
de coure, aJ. qual s'afeigeixen 150 grams de sulfat o clorur amònic. S'han 
de fer dos o tres pulveritzadons, començant la primera molt avia t.-A . .M. 
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·---------------------------.----------------------·· i Aparells . Agrícol~s d'ocasió 
Grans stocks d'articles americans a preus aventatjosíssims 

Espino artificial galvanitzat ·: Cargols 
Pales : Picots : Làmpares Dietz : Bu
gíes motor : Cadenes : Cable cobert per 
a electricitat ; Serres ; Calçats- de goma 
per a pluja i neu , Motors a gasolina 

Trituradore-s de grans per a piensos 

DESINFECTANT INSECT~CIDA 

i 
+ 

i 
i 
I 
I j:+ de sorprenents resultats per a bestiar, estables, àrbres, etc +Í 

;¡; EMPI..fEAT EN LA GUERRA ;¡; i J u·~·~·~··"·:·~·~·~·:;·É s i. 
+ Corts, 517, magatzem- BARCELONA 
+ + + + ·~++++++++++++o!:•+++++++++++++++++++++++o¡.+++•I-++++++++++• 

XER-IGOTS I VACUNES 
~~ G A ·N S'' 

Contra totes les malalties contagioses dels animals domèstics 

(porcs, bestiar boví~ cavallar, asinal 
cabres, ovelles, aviram de corral, gossos) 

XERIGOTS CONTRA LES MALALTIES HUMANES 
Sota l'inspecció de l'Edat Alemany 

Reactius per al diagnòstic de la sifilis per la reacció de Wasser
mann , sota el control directe del Prof. Wassermann 

Demani's prèns~ condicions de venda l demés detalls a 

L'INSTITUT FARMACÈUTIC LUDWIG WILHELM GANS • =- OBERURSEL (TAUNUS) ALEMANYA § 
o a sos representants a ESPANYA 

¡ ~ Don Eugeni Lamparter ~ 
Santa Anna, 9.- SEVILLA 

11111111:11:11:1~1::::1:::~~:::::::::1:1:1111111; 
En dirigir-vos a les cases nnunciadores, citeu AGRICULTURA 



FARRATGE D'HIVERN 

BERSIM 
(TRIFOLIUM ALEXANDRINUM) 

-Recomanat per l'Institut Internacional d'Agricultura de 
Roma i en el Congrés celebrat per la Federació Agrícolà 
Catalana-Balear a Lleyda , ha estat experimentat en totes 
les regions espanyoles, donant resultats sorprenents. 

,Ho confirmen centenars d'agricu.Itors . 

Sembrat ara, proporciona ja abundants dallades, de tar
dor en davant. Rendeix de 50 a 60 tones de farratge ve·rd 
per hectàrea. S'adapta als secans i terres més variades . 
Requereix idèntics cuidados culturals que l'alfals. Cons
titueix un aliment més sa i nutritiu que !"alfals, apetitós. 
per tota ci.asse de bestiars , tant en verd corf! en sec. Es
timula la producció de la llet. Per èsser una lleguminosa , 
enriqueix les 1erres en adobs nitrogenats, deixant-les fer-

I . . 

tilitzades per a altres cultius. Sembrat entre les rengleres 
dels ceps i dels friuterars i soterrat a la primavera, subs
titueix els fems i adobs nitrogénat~ . Neteja les terres de 
plantes parasitàrie.s. Assóciat amb l'alfals, la pvoducció 
de farr~tge no queda mai interrompuda . Es requereix 
per la sembra, de 28 a 50 quilos per hectàrea. Preu de la 
llavor, 5'50 pessetes quilo. Descomptes especials als 

Sindicats Agrícoles i revenedors. 

EL CULTIVADOR MODERNO 
Notariat; 2, principal.- Apartat 625 ' 

BARCELONA 

Demanint-se catàlegs i preus de 'tota èlasse de llavors, blats seleccio

nats per a la sembra i arbres fruiters i forestals. 

Repoblacions forestals 'per contracte. 
J 

E.n· diTigir-vos a les -cases anunciadores1 citeu AGRICUI! TURA 



~a S. A. Elèctrica i Eleciroquimica de Caffaro 
' 

(12.000,000 DE CAPITAL' PREPARA: 

la POLS CAFF ARO a. base d'oxiclorur de coure, 
per a combatre el mi/diu. Substitueix amb èxi't al sulfat 
de coure i s'emplea com ell, però sense n?:cessitat de calç . 
. Es més· econòmica, més adhesiva,•més fàcil de preparar 

I a RAMEINA CAFF ARO pels tractaments en 
sec contra el mil diu i la malura. · 

¡·ARSENIAT PE PLOM CA:FfARO 
per a destruir tots els insectes que mengen les parts 
verdes de !e'~ plantes . L'únic que no crema. 

REPRESENTANT GENERAL : 

Dr. JOSEP NOBILI : Aragó, 224, principal 

BARCELONA 
• 

Telèfon 5186 A. 

i aigües en terres de pagès. 

Llibre indispensable a tots els terratinents, propietaris, 
pagesos, jutges municipals, entitats agrícoles, etc. 

Ha sigut editat per !'.Oficina d'Estudis jurídics de la 
, Mancomunitat, i han col"laborat en la redacciò homes ex

perts de tots els indrets de Catalunya. 

Preu: 4 Pies. Es ven a les prtnclpals llibreries. 

En dirigir-vos a les çases anunçïadoMS, çlteu AGR•CUL TURA 

li 
li 

li 
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RHJOlfS, HUlfS, JOJXOS 
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 VILLAL TA, de Barcelona, és la que millor poarà servir-lo en 

MAQUINES, FORNS, ASSECADORS 
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. VILLALTA, s. EN c. 
BARCELONA 

Óficines. Apartat correus, n. 0 65 
~ Nou Sant Francísco, 28 Telèfon 568 _ 

ffi llllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

VITICULTORS! per a combatre ell 
MILDEW de la vinya, féu ús del 

Polvere CAFFARO 
( Polvo a 16 o¡0 de coure) 

Contra tots els Insectes d'arbres 

ARSENIAT DE PLOM 
Polvere CAJIFARO a 50 Ofo d'Arseniat de Plom 

Demaneu instruccions i preus a la 

3rrcteta Elellrlca ed Elellrochlmtca Caffaro 
MILA (Itàlia) 

............................................... 
Sulfuro de Carbono 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

Per a les vinyes. esterilització 
del sòl i extermini dels pa

ràsits de les plantes 

Per 11 informes dirigir-se al fabricant: 

S. Di. H. Boccara et Fils 
VINAROZ (Espanya) 

............................................... 

.............................................. ¡ 
fiUHUOS - DROfiUfS - SOfRfS • 

ADOBS PER A LES TERRES 
Premiats en 15 Exposicions nacionalt I exlrangeret 

GUANO AMONÍAC FIXF 
Adob complert aplicable a fots els cultius 

Adobs especials per a vinya 
Patates I Hortallces, etc. 

GUANO PROVENÇAL 
SOFRES GARANTITS 

Flor del sofre : Sofre sullafat 
ulfatina : Esteatina cúprica 

SULFAT DE COURE GARANTIT 

Primeres matérles per a adobs 

• Superfosfats de calç : Escòries Thomas 
Nitrat de Sosa : Sulfat Amònic : Clorur 
de Potassa : Sulfat de Potassa : Sulfat 

de ferro i Kainita 

DROGUES I MATERIES CURTIENTS 

d.ALESAN 
Freixures, 23 - BARCELONA 

................................................ 
Editorial Catalana, S. A. - Secció d'Impremta. - Mallorca, entre 257 i 259. - BARCELONA 


