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¡Viniculto.rs! 
Per un treball pràctic és . convenient 
que, en els trassegaments d'elabo
ració, adopteu l'empleo d'una bona 
Bomba i un bon Filtre per presentar 

millor els vostres vins 

'Bombes: Pafeur "" Catalanes 

MARMONIER 
Tubs d'immersió per a bocois, al:xe
tes, coladors, records, etc. - Tubs 
de goma, aspirants ratllats, blindats 

i llisos 

·Filtres "TORMO" 
de una, dos, tres, quatre i cinc bateries 

Material VIti-Vinícola, Productes Enològics marca ENOL 
Aparells per a an.àllsfs dels vins 

•••• • 

VICENS VILA CLOSA 
(SUCCESSOR DE KBGBLS 

Passe'li& de Gràcia. SS 
Direcci6 teleq.:Aflca 1 KEGEVILA. 

Telf!fen 0}8 G. 

BA.,RCELONA. 

VILA) 

11n dlrlalr-voe a ,.. eaeee anunoladoree, otteu AGRICULTURA 
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D els millors B 

~ :~~~ ~ ::~~ ~~~~-~_:_~_;= 
"DOMIN US" filtra i embotella =-

fi Ur es petits per a laboratoris 
filtres S!edants per a S!rans bodedoes 

Amiant especial qoimitament por. 
s'evita S!ust a teles tom 

l' :~:::::::~: ::::: 
~ "MODERATOR" I ~.~~~~~~r ~:~::¡:::~~ 1n b o t e li a t " 

6rans rendiments 

f1AlliGAND § 

~ 
Per a S!raduar wlns 

Robert Te8t::bendorff 

Carrer Josep A. Clavé, J, pral. • BARCELONA 
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~~ 
.El millor desinfectant ~ 

En Bruto 
Inofensivo y de olor agradable. 

No Mancba ~ 
Pa~a desinfección de tocates, mobitiados, cuadras, gallineros 
y para la agdcultura. Contra parasitos, para lavar las ropas 
de enfermos infecciosos, especialmente tuberculosos. Para 

usos veterinarios y para eliminar malos olores. 
,LYSOFORM" Dr. Hans Rosemann, BERLIN. 

Produoto elaborado por el farmacéutioo Don C. Sarrlaa, en au Laboratorlo de Barcelona, 
por cetlóo de , Lyaotorm" Dr. Hana Ro1emann, Berlin. 

lnstrncciones para el uso 
2 a 3 partes de ,Lysoform" en bruto per 100 partes de agua callente. 

1. Deslnfecci6n del cuarto del enfermo y otros locales, limplllnde el pavimento 
y frotando las paredes, con un trapo húmedo. 

2. Deslnfecci6n de ta ropa. La ropa se lava después de ha berla puesto a remolar 
por espado de unas 24 horas en una soluci6n caliente de I per 100. He aquí un 
procedimiento adoptado en vlrtud del dictamen facuttativo en numerosos 
hospital es y sanatori os de tuberculosos y que se recomlenda para todo hogar 
doméstico. Lysoform !impia por sí mismo y ahorra jab6n al proplo tiempo 
que contribuye a la conservaci6n de la ropa. 

3, Para redpientes, retretes, bidets, escupideras. Limpieza de tubes de desagüe 
y vertederos, de tos armarios, frlgoríficos y despensas. ,Lysoform" elimina 
todo mal olor. Los alimentos no toman ei olor del ,.Lysoform." 

4. Extermlnlo de parasitos de toda especie en locales, en plantas y atJimales 
doméstlcos (perros, conejos, gatos, pajaros etc.) l:lna. lodon elimina el 
mal olor de los animales. 

s. Para usos veterinarios. Lociones y rompresas en casos de renilla, uiagre, rolia 
y otras afecciones de la piel en los animales doméstlcos. Recomiendanse 
fricciones con una soluci6n de 20 por 100 ~ luego una loci6n con otra 
tolud6n al s per 100. 

Nota impodante. Para la higiene o desinfección personal y 
para usos clfnicos y tratamiento de beridas, asi como para 
enfermedades de ta piel, debe emptearse el ,Lysoform" puro, 
que to distingue la etiqueta de ,La enfermera". 

Es ven aconduït en llaunes de 1, 4 1/4! 1,0 quilos 

Robert 
Repr eift:nfanf 'General per a Espanya: 

Teschendor/f J. A . Clavé, s, pral. 

BARCELONA 

En dirigir·vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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AGRiCULTURA 
REVISTA AORICOLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 

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

L 

Número solt: Pessetes 0'50 

Més sobre l_a lluita. biològica 

'actuació 'de la Mancomunitat en els últims temps, organitzant un 

curs d'rentomo1ogia .a ·cànec del Professor SHvestri i intentant a 

Ulldecona, en vasta escala, l' aclimatació de l'Opius Conco~o1·, paràsit de 

la mosca de l'oliva, ba donat actualitat i ba divulgat el concepte de lluita 

natural èontra els insectes. Això, però, no vol dir pas que aquest con

cepte nóu hagi estat per tots justament entès i justament apreciat; 

parlant am:b agri·cultors, força !Cultes, them tingut ocasió de constatar so

vint que la interpretació del nou mètode de lluita no era prou exacte. 

Val la pena, per això, que hi dediquem un article per esclarir alguns 

punt i rper fixar conel'ebament els aventatges i les possibilitats pràJCtiques 

de la 'lluita biològica, encara que repetim, potser, conceptes i idees ex

pressats en articles anteriors. 

Amb els mitj_!Lns de defensa fins ara emprats habitualment pe.r l'a

gricultor, aquest només · considerava les relacions gue aquest insecte 

podia tenir amb !aLtres éssers i . ~ens·e parar esment en la influència, més 

- o menys fonda, que sobre el seu desenrotllament podien exercir. Pel pa

gès només existia el j:linomi planta-flagell. 

La realitat, en canvi, és ben diferent. 

Sortosament .no és tracta d'un bin.omi, sinó !d'un trinonú i fins d'un 

polirnoni, és a dir tl.e relacions complexes entre la planta i l'insecte per 

un costat, i l 1insecte i -el seu paràsit o els seus paràsits per un altre. En 

aquest cas ens trobem en front de dues resistències al desenrotllament 

del flagell : la planta i els paràsits. 

La lluita artificial ultra éssel' cara, més o menys dificultosa i haver-se 

d'aplicar cada any, en no tenir presents les relacions entre l'insecte 

f!agell i . els se1:1s paràsits, pot resultar contraproduent, car els mitjans 

de destrucció emprats contra el flagell que es vol combatre, poden també 
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tenir eficàcia contra els seus paràsits i llavors en destruir els nostres ene

mics, destruim també, i qui sap si en algunes ocasions en major pro

porció, els nostres amics. 

Ef mateix .prusa I8Jffi.b ~els oce·lls, els quals si bé és veritat que mengen 

insectes no fan com és de suposar cap distinció entre els que són útils a 

l'home i els que són perjudicials. Per això els entomòlegs són, en gene

ral, més aviat pessimistes respecte a l'acció útil dels ocells en la limitació 

del desenrotllam'ent dels .insectes. 

La lluita artificial pot, donca, ·entaular-se racionalment sols que es co-. -
neh exactament;_ la biologia de l'insecte que hom vol combatre, això és, 

Ja seva vida i les relacions que el lliguen als altres éssers, per tal com 

aquest coneixement permet de emprar mitjans que ·no perjudiquin els 

insectes beneficiosos. Quan el coneixement no és complet, hom corre el 

perill de limitar els enemics de l'insecte fiagell, •i per tant, assegur_a, en 

certa manera, el fort· desenrotllament d'aquet en !)ls anys sucessius. 

Tals són els inconvenients de la lluita artificial; per sort, en la pràc-

. tica les coses van d'~na altra manera, en quant, sovint és possible d'ob

tenir airJb
1 

ella bons resultats sense que s'hagin de lamentar les doloroses 

conseqüències esmentades. El perill, però, subsisteix de la mateixa ma

nera i no pot negar-se la possibilitat que la lluita artificial pug\J.i, a la 

llarga, resultar perjudicial. 

Els entomòlegs, per_ àixò, •es decanten -caop a la lluita ·biològiJc,a o rna.tu

ral en ~a qual liom treu parW• dels enemics de l'i~secte flagell. 

La primel'a cosa a fer per implantar-la és cercar i troba-r els ·enemics, 

i un cop trobats, criar-los, afavorir llur propagacip, i aclimata-r-los pe1·què 

puguin encarregar-se prOifitosament' d-e la tasca de destrucció. 

El paràsit, enca.ra que molt eficaç i molt actiu, no aniba, però, mai 
. . - . -

a des~ ·ruir totalment l'insecte q111e parasi_ta. Com es comprèn, )a des-

trucció d'aquest significaria també ·la sev'a destrucció, car desaparei

xent l 'insecte del qual viu, li mancaria la manera d'alimentar-se. No 

obstant, Ja seva presència ·i la seva activitat reduei-xen l 'insecte perjudi

cial a propor.c:ions ·que ,u imJp¡ed:eixen que siogui causa de greus 

e:stral1s. 

Els problemes que es . presenten en les temptatives de lluita natural 

són molts i molt complexes i per tant el sol fet de provar-la no garanteix 

l'èxit. 
Per una part no tots els insectes paràsit són capaços de deturar el 

clesenrotn::wnent• cl·els insectes que parasiten fins a- recluir7los a propoT

cions 110 perjudicials agràriament i per això eaJ cercar precisament aquell 

insecte que tingui aquesta facultat. Els altres són tots il.Ïeficaços. 

La qü·estió, m'és greu, però, és la de l 'aclimatació. Tots els éssers 
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necessiten cert·es condicions de clima, no existents a tot arreu, per viure 

i multiplicar-se. 

La Mancomunitat ba iniciat enguany les proves de lluita natural co.n

tr.a l•a mos•ca de l 'oliov.a, que .e1s més :i.nsigneo entomòlegs m undials tnvo~ 

caven des· de fa molt temps. Fins al· moment d'escriure aquestes ratlles-. 

ha n estat lliurats a Ulldecona poc més de vuit mil Opius conéoloT proce

dents d'Africa i -de cri·es obtingudes al laboratori. L'eficàcia de l'OpiuS-

·que és l'insecte sembrat-com a detu_rador del desenrotllament de la mos

'ca, és cosa demostrada. 

·Cal ara veure si es podra propagar a Catalunya on -el clima és diferent 

de l'africà. ' . 

Aquesta és_la dificultat que es presenla en l'actualitat. Així com hi 

han fets que fan esperar en una segura aclimatació, n'hi han d'altres 

que fan suposar que l'hivern relativament cru d'Ulldecona serà fatal 

per l'Opius. 

El fet, doncs, d'haver-ne sembrat un número molt elevat no garan

teix la nostra temptativa. 

Però, malgrat la inseguretat, er.a necessari fer una -prova per tal 

com sols l'experiència pot indicar: fins on arribava l'exactitud de l'es pre

visions i suposicions dels entomòlegs. Si l'èxit corona la prova, el pagès 

no haurà de preocupar-se més de la lluita contra la mosca. Si la temp

tativa fracassa, cosa que pot molt ben ésser, ·ens queda.rà el dret de 

poder dir que hem fet tot el necessari per ,defensar-nos del més terrible 

flagell de l'olivera. 
AUGUST MATONS 

La fructicultura d'enguany a l'Urgell 

D EL dir gener·al de la gent, hauríem d'afirmar en rodó que aquest 

· any ha sigut u n mal any p·3ls p.ages~s fruitaires de l'Urgell. Els 

prunaires vengueren amb dificultat la pruna, i alguns no Ja pogueren 

vend~; d'aquest fet malestruc n' ha sortit Ja dita. 

No hi ha res de tal cosa. L'any ha sigui• bo, i s'ha esdevingut una 

campanya fruitera abnta:dora com poques altre"s anteriors, per à tots 

aquells c_iue han sapigut entendre veHre el just significat i apreciació 

dels fets de la t~mporada. 
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Estat d'ànim en, ent-raT a ~a campanya 

Els preus •3xcepcionalment alts a què es vengué la pruna Clàudia 

Verda l'.any pass.at, coneguts de tothom, empenyeren encara més la 

cursa, no meditada, a plantar més Clàudia Verda, cursa que fa ja uns 

quants anys nan emprès .a l'Urgell . 

Erero a mig b.lvern c/u•a j.a tots els viveristes loca-ls de Lleyda,· i, fins 

de províncies veïnes tenien esgotades llurs existències de pruneres (j a 

que amb l•as comandes de Claudia Verda, com que no es coneix, hi fan· 

empassar totes Jes altres pruneres que ja són massa velles per quedar-se 

en el ·viver). I mentr•3 s'esgoten les pruner,es, van quedapt les pomeres, 

pereres, cirerers, i princi.palment albercoc_ruers. Es v~ngueren moltes 

pruner3s, moltes centes, fins en comandes grosses, a 2'50 pessetes peu, 

i a casa el viverista. Es plantà en t·ot l 'Urgell, però, ségons els ~ostr~s . 

informes, més principalment en els pobl-es de la perifèria; d'algun poble 

al p·3u de la serra d'Almena-ra se 'ns assegurà s'hi h.avien posat més da 

10,000 peu,s. Van quedar per· tot arreu clots oberts se.nse poder-se plan

tar. L'extraordinària seéada que s'ha patit enguany tenint el subsòl sec, 
I 

i les aigües d'istiu mol~· •3scasses, féu morü a una considerable porciò 

dels arbres plantats aquest darrer hivern. 

Malgrat aCf\lest desig que hi ha de pToduit fruita, no s'avença gens 

en ei conreu, ess:mt la producció determinada únicament per Ja natura

lesa. 

Un inconscient reconeixement d'aquest fet és l' espect-ació amb que 

s'és testi:r¡noni de la florida ·d'3ls_ fruiters anà al març i primera quinzena 

d'abril, esperant tots els pagesos' que s'.a.cabi sense cap gelada. Arn 

p·er ara i per ells, depèn d'això més que . dé res el que cullin frÚita o 

no en cullin. L'engúnia que passen aquests dies, ne diríem nosaltres 

l'únic sobretreball qu·3 esmercen en els fruiters. 
I - . 

Aquest• any, al 5 d'abril, . quan tots els fruiters escura-ven o estaven 

en ¡plena Jlorida apar.egueren. les serr.es de Pra:d1e.s i l(lS més me·ridio

nals del Montsec ih1aJDques de neu. Al 22 tornà a emblrunquir"se 

Prades. 

Va passar l'amenaça, sense cap mala c<;mseqüència, i es va produir 

un sentat de flor tan gran, que ha clonat la ·coll:ita d'engu~ny, gi·ossa 

com no l'l'hi ha hagut gaires. 

Perê¡uè això que la no molt gran experiència d·els iruiteristes del paí,; 

no féu veure llavors, s'ha .anat demostrant •3n els ~ercats locals, al 

c'oncorre-hi la frui:•a madura. 

I en .arri):lar al juny, aparegueren els primers murcians, i despistats 

i enfront de què tothom recordava els preus cl'exC'3pció _de l'any passat, 

s'arribaren a fer contractes a 6 pesset·es arrova, fruita a l'a·bre. 

/ 
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Els mu1·cians 

Aquest nom a l'Urgell vol dir ·=1 comprador de pruna, que la cull 

de verd en verd' i se l'emporta cap .a l'estranger. I .aquest comprador 

és de Múrcia, i sols el veiem ací en eL nostr3 país durant' la curta tem

porada del verolar de Ja pruna Clàudia Verda. 

La gent•. d'a.cí a l'Urg·ell , que forma la generació q)..le passa, ens par

len d'uns altres murcians que venien pel seu temps, i que compraven 

·=ls cucs de se~a. Diuen que el país tampoc n'estava ga.ire content, i 

que els procediments d'ells foren una de les causes que ajudaren a 

d'esterrar la cria del cuc de seda d'aqueix·=s contrades urgelleses. or-

Abril 6. Albercoquers escurant, i neu al Montsec (que es veu al fons de la fotografia) 

tosament, tots els a.l:res factors que intervenen en la producció i comerç 

de "'ia fruita fresca són favorab l•3s, 9ue sinó els murcians d'ara acaba

rien igualment amb aquesta altre producció urgellesa-. 

Recordant els murcians d 'allavors, i els d'ara amb la fruita, se'ns 

acut qc1e potser allà baix, al seu país, corre Ja brama de qu·= l'Urgell 

és un pafs molt productor de ll~na, llana que es cria en el clatell de Ja 

pròpia ge.nt. 

El murcià originari és, en el eu país,. un que fa ·=1 comerç de fruits 

cítrics, raïms i magranes, principalment amb Anglaterra. Fins n'hi hn, 

algun d'aquests que allà en el s-en país és un gros conserver de polpn 

d'albercoc. Aquests s'han portat, i ·:mca.ra ara se solen portar bé. Però 

algun any fan el negoci moll gras amb les prunes de l 'Urgell, i al se

güent, en vénen a mé_ d 'ell , molts qÚe e tan di posat a fer el n~goci 
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mentre aparegui ne¡, i segur, però deixant el mort . al fruiter~sta, si hi 

' ha poca S'~guretat de benefici. 
Arriben primerenc (enguany als primers de maig ja n'hi havia de 

compradors) i van a veure als pagesos. Si poden, contracten a 1:' arbr? 
(mai hi perd el murcià) i si no, __ el contracte és a tant p·~t·, arrova. El 

pagès, després d 'escatimar el -preu, resta satisfet. Ja no se'n capfica 

més de què fer de les seves prun~s . Es· fia de la serietat comercial · del 
murcià, no li demana con~racte firmat; tot lo més rep una petita p.aga 

i senyal, que mai .arriba a un 10 per 100 del valor de la collita (els mur
cians van desv•e-sant-se d·e deixar la :paga i seny•al; é.s més còmode). i el pru

naire espera que vagin a cellir. 

El murctà va contractant; per això no queda. Arriba que la Clau dia 
Vetda està per enviar-se a Anglaterra, i començ.a i collir . . Comença al 

baix Urgell, al cap d'avall de la ribera del Segre, i va- pujant amunt, 
fins que, topa el Monts ec. L'any v.a b$; als 15 dies d'haver facturat Tes 

expedicions¡ van ven~nt transferèn~ies de Loridl'3S, qt~e 

marge 1a les seves operai'ons, i tot marxa com una seda. 
pruna com s'h~ cbntractat. 

donen un -bon 
Se treu tanta 

L'any va malament; per a o per b, no <pi·ada un bon marge. Ells 

han collit la fruita de l'extrem més meridional de l:'Urgell, tot lo més 
han arribat .al· centre. · Amb els diners de ,les vendes fetes (sempre e~

peren a pagar que ja hagin tret la fruita d'un ~amp) liquiden, i fan 
el p.aquetet, t cap .a casa.. AÍ pagès que no li ha tocat •31 seu torn, que 
es reventi. Les prune.s contr.actadès, ja se les hi menjaran el& ocells, 
i si no, que se J:es confiti. Això quan no marxen i iot sense liquidar 

les que s'han empÓrtat, que i·ambé es donén ·casos. I el: pagès, bona fe, 
h.a d'esperar .a l'any .vinent; que, si Déu vol, tornaran els murcians i el 
tornaran a afaitar. 

Ara, que d·asprés d'un any desa.strós sol~ solen tornar els més ·serio
ses comerciants, no repetint-se l'enredada, sinó després d'a:lgunes ca.m
pailyes d:.anar .molt bé pels murcians. . 

Aquests murcians, dèmés d'aquí, van també a la Rioja, on la pruna 
sur~ més tardana, i Jl. -Extremadura, on surt si fa o no fa .al mateix 
temps que a l'Urgall.- No sa·bem si allí els tracten millor. 

Enguany ha sigut un d'aquests anys dolents. Hi' havia doble nombre 

de murc!ans que l'any passat, atrets segurament ,pels negocis bons qua 
feren ·r altre .any. 

S•3 comprometeren, però pensem que no ateng\leren ni un 50 per 100 

de les seves contrades. 
La cosa v.a marxar bé fins al començar a collir; als primers dies 

de ju1iol es contractava a 5 pessetes arrova en els llocs de · bon trans-



......................................... 11 ............................... 11 ............................ . 

~ 

: 

~ lli 

A l L:!..UA a qualsevulla alçada i en el caudal 
~ que es desitgi, pot obtenir-se 

còmoda, fàcil i econòmicament, adoptant una 

BOMBA BLOCH 
La única què no necessita engrassament :: La venen 
* * * * tots els bons electricistes de Catalunya * * * * 

JAUME CUIXA~T 
CONSTRUCTOR 

Oflclnea a BarceÍQna: Gran Via Laietana, :u, pral. 
Sagunto, núm. UO :: TC!IHon 6 140 :: Badalona .................................................................................................... 
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Tractors Agrícoles 
,.,.CLETRAc~~ 

Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de m11Jor rendi
ment I de ml!s utilitat l'er a 
tota classe de cultius. 

Tol agricultor progressiu I 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels 11ventatges que ofereix el 

Tipus W 14/22 HP. 
per a tota classe de cultius 

¡, 

Pessetes 12,000 
T i p u s F 9/1 6 liP . 
per a vinyes, horts i petites 

proplerats 

Aparells complementaris de totes classes i 
marques, a preus considerablement reduïrs 

Demanar catàlegs I proves al re
presentant ·general a Bsp11nya: 

Automóvil Salón 

-

~ Pessetes 6,500 

Wlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl!llllllllli? 

Trafalgar, 5Z BARCELONA 

JOSEP SANTANA 
&ran VIa Laietana, 11 . . .. BARCELONA 

SOLER 
.. . . Apartat 226 
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Primeres mat~rles per adobs :: Arseniat de sosa I Cianuro sòdic 

Venedor exclmiu dellestftim LYSOl, de ta 
casa ScbWiie & Hayr Il. G., de Bambnrst 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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SULFA,TADÓR :A;,_ 

aac'cHus 
ENSOFRADORES -de motxila 
MANEGUES per a arbres, etc_ 

DEMANEU ,. PREU I .CATALEG 

1:: 

CONSTRUCTOR C. ·c1.V~L 
Alfonso Xli,, 66- Telèfon 2217 G: BARCELONA 

. . 
.. ' 

.,. .;,;:' 

• ~ I . . ~ ·································································································-·· : / 5 ! PIJ1 VfRIIZllDOR "LE RITIONNEL" j 
: 
: . • : 

Í>er aire comprimit: Alta p;essió continua : La compressió 
dé l'aire so ls es verifica una vegada al dia: Bl més eficaç per 
al tractament dèls arbres :: Adquiril pels :->erveis Tècnics 

• d 'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya :Blanqueja 
i pinta 100 metre,s .. quadrats en JO minuts : Adoptat per més 

de 200 pintors de Barcelona · 

REPRESENTANTS: La XerinSaa · --'-----
"'llvít:ola" • _ 
Per a tracta- Hentnè, Tiirpini i (.• 
ments del bes- · 
tlar,aus!Jardlns tonsende tent, 239 • BARCELONA .... ................................................................ 

....................•.. .-....................... . : 
: 

5 . : . . . 
: 
: 

... t- - • __ :,... ,... .I : . : . . . 
~ ! 
: . . . 
: . . 
: : . 
: 

r 
AL THEIN·l -
PINSO MELASSAT SEC 

per a tota mena de ·bestiar 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Rendeix la major utilitat 

en l'engreix i la. producció 

de la llet 

.. 

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

. . . 

ca1xes ·per·~ 
., • I' 

ca.l:fals .. 
. ~ · . ..:· . 

~~[p)~[('[P.}~~ 
-: P~r1Ament,9 '· 

~~fr{$(8~@)~~ ' 
----·---............. ___ __, ___ _ 

••••••••••••• 
¡;¡:n dirigir-vos a les cases anunciador&S'~ citeu AGRICULTURA 
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port. Les- difi cul tats. ocial dins ·21 no lre--paí i la colli!ass.:'l, que llavo1·, 

·ja es veia, feren preu més baixos qur l'an~· pa>' at. Al5 de juliol comen

çaren a ortir vagon. de pruna ue !"estació de Ll eyda Cap al 10 hi 

!ragué un tempo ra ls a.- l'Aragó que in~·~rceptaren Ja vin de o rtida do · 

la pruna i en feren fet' qui-sap los vagm1 de malbé. Cap al 18, a Lon 

dres, e féu una vaga el descarregador d<" l moll. Això v·a don a r e! cup 

J1na l. Me1·cat de. fel. La prun a ClàwJh Verpa , que el lO f'- Vf' Jii a a l 

ltlercat, a Lleyda, a 4'50 pe ·sfltes ' l'a rrova, el dia 20 e. venia la triada 

a 1 pe seta l'a rrova, i la inferior es ·nan ça va eg1·e avall. Pas ada la 

Cl'i i, 'è l 30 ja es lo l'llava a pagar a 4 pe:: ete a la plaça. El mnrciau ,. 

~~J> allíals .per atJU e ts do fets di ls i per la n1P'1 <(:l cie la Clàudia 

Daurada de França, qne apareixia cap allà al 25 de juliol, 'esvera r·en ¡ 

come nça cen la fogida. Al 25 de ju lioJ rro qtT .. dava cap murcià a l 'U r·. 

' !l'"ll, pe r •'1 lr i qu-eda v.: u els prunaire .. mal ~ i nt-lo .. -h i c-I- os"os, i ha vf'nt -<,• 

d 'e pavilar pe r a treure· la froita del arbre . ..,.. 

Els comerciant. de fruiiu d 1 paí . , que dit igui de· 11a , . ón mi llor. 

que ·els mm·cian , però qu e tan molt llnny d'é se r· a llò que convindri~: 

per la situació dél mercat ''Strange r, poc ajudaren a d e~ f e r la paradn 

J1 f'l fmnc i inteJJ de en rotllament del co merç de fmita, llurs po ib il i

!a t ab. orbicl e , i també bon ."ic des' •om li 'ïltl 3 per la g ran collita!';sa, i 

deixada pel murcian . Però entre ell . i el prunait'e , e féu , o rtit· molt:-t 

pruna cap a Barcelona. mé. de ta que en an:v anter·ior hi hada anat. 1 

així en aqu e te ondicion. va .or ' ir molt pnma. eles de 1 i 1'2~ pessete" 

fiu a :2 '50 i 3 p·.:_>. setes l 'a rrova. 

1 aque .. t é. 1111 de: c•m;enyaments d 'aqu est any. Vol di r el fet, qu e 

fins portant-Ja a 1 ar·ce lona es poden a so lir· preu, que óll _ben bonics, 

i això de pod·~ ~ · teni r un me rcat com Barcelona, el qual g·airebé el mateix 

J1ruuaire podria vigila r , és talment 1ma altra eMa, que allò del mercar 

anglè~ o fmn cè . Demés, e ls qu e . 611 a(ic iona: als compte, s' han parat 

en què en bones len e de I'U rg.,ll, era fàcil trobar prunere, de 10• i 12 

anys, q11 e han portat l C ar rave de prnnc . I calculeu que els arhre a 

metres mr qund 1·e ·ón 156 arbres per hectàr ea , que a 10 arrove , i a 1 pe SP

ta J'arróva, fnn 1,56(} prs ete. (pràcticament n etes), l'equival en: de le.., 

t1 u al. en a ltre con r·e n del paí els hi e o ta molt de trobar. J. en eL fruiter~ 

J; i ha empre Ull any d' e ca: . e. a, 'en cruè la frnita val un ull de la cara. 

:vralgn1t tol I. esforço i combinacions. va qu edar molta pruna qu 

~·ha as ·ecat. a ca. a del malèix prunair·e. 
R. AI.A 

L YSINE ( GREZA ), gran desinfectant i 'desodoritzan t instan tani. 

t . 

I 



L'arròs català 

JA tf•nim llesta la collita de l'arròs de la regió de l'Ebre i bo podem 

aJinnat que el 80 per cent està ja vénnt, i .e11 mans del comerç; els 

prens il }lll 'sigu ~ bons, remnn eradol's i els l't'TH.Iim ents hall SLlpe rat Ço que 

a lgnns confiaven, perqu è ~i bé só¡1 rnol~s el,- que no han colli.t tant c:om 

l'an y pa~sat, ta1nbé es !é de tin.dre en comple que no s' han adobat ··les 

terrPs com req~1ereix aqn es! cultiu ; per això pod·~m nfirmar que tan:· el 

propietari com J'an endad o r i ,·a¡::arcer, estan m és qu e pl enament sa

ti s fets . 

El descoratjann nt de l' a ny pa sat degnt à la coü :r:ució ruïnosa de 

Ja m ercaderia, afegit a ls preus 1111 xiç massa crescuts del& adobs minerals 

com .a les exigènc_ies de la m à d 'oJ:íra, va fer que aquest any molts 'pagesos 

b'auallessin les terres bo i pet força i, és cla r, e l: remli_:n'en t' no ha 11 

arribat al límit requerí ~ qu e els conesponia; però el r epe nedim r nt é::J 
\ 

gen·e ml, ce rcant Ja reven jaJWI pt·op vinent any, esmerçant-se ·ep un pròxim 

llOll cultiu perifeccionat. 

Nosaltres, e1s arrossrr s de la regi? mediterrània, po·dem val1agloriar

nos d 'ésse r els cap itostos en el cultiu mlllídial; n,o hi ha cap altr<! nac)t) 

al món qu e conreï tan bé e s quadres de ~e ri·a, qne sàp iga dona¡· el seu 
- I 

1 
bell pnnt de nivell d ' ai g ua qu e pe noca se.go11s la CI"?ix r nça de Ja: p1a:nta, 

. on el trasplantament sigui fet amlJ rniJlo¡· coneixement i a ' les distànci es 
e < 

degullcs s3go11s e ls ter reh .vs; per a.ixò con se.gnim produ c ions· qu~ altres 

països con sid er~n inve'rosímil s i q11e per nosaltres, _són com bufar i fer 

ampolles; en una paraula, som mestres en gai saber ' en ·31 cul'in dc 

l'arròs. P erò, sempre en totl's les obre:: 1]u,man es té d ' ha.vel'-hi un però , · 

tenim un punt febl e, qu e és l' únic en el ¡na! Itàlia ens a.v::ntatja, i é~ 

t]U P ni a Ja regió valenciana ni a la .catalana comptem amb especü'llistes 

se leccionadors d·3 llavors , i això fa, que els nostres ano~sos degener in 

ràpiclam~·nt am)J ue:riment c)e Ja producci ó,. i qu e necessitrn\ ca.:n vis ·de 

llavors amb inúsitada freqüència, canvi qu e a casa !lost ra és fet a~b 

llavors Jemmtades a la zona val·Jnci,ana i qu'e ella lla produï!;l amb llavor·s 

de procedèrÍci:;¡. ita liana. 1 
' 1 

No hi ha cap agricultor més o menys ili 1strat q_u e no estigui conven

çut que pod_ent compta r amb llavo1·s seleccionades, an·ibaríém a produc

cion .. grandioses pe r poc qu·3 les variaci o11s m eteorològiqu es es man' in-. 

guessin les normals, puix la nostra zona ar r sserà r ènn e ix condicions 

agronòmiques immillorable ; i malgrat ac¡~est .conve.nciment, no es ce r

quen el mitjans; no ·3 creen camps d 'experimentació pér proporcionar 
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llavors èleccionades qu r reuneixin les condicions degude per obtindre 

el màxim de producció. 

Algunes b mptatives ' han fet per l'aclimatació de varieta:s forastere , 

però degut a cans·as que no vénen al cas amJmenar, el país no ha fet cas 

d'aquells assaigs, lai volta perquè en vi sitar els camps s'han apreciat 

defi ciències de co nreu què han re: duiltar de les exccl:lències de les llavors, 

deficièncie qu·e pt·obablement -són degud e a exce si u quefer· de la direc

ció i a negligència d1eL eniNll'Tegats en -cumplimentar les ordres 

rebudes. 

El cultiu de l'arròs a CatalUJ1ya é molt important; són molts els 

milion¡; cpre es capgiren i valdria la pena quJt; els tècni c prenguessin amh 

punt la creació. ci e caps per obtind re llavors eleccionades i l'acli 

matació de varietats novc , per· així p(j)gn·3r oferir als p~~gesos el que 

avui no ten im, per insuficiència de coneixements científic per portar a 

terme la . olució de comptar amb bone llavors. 

Aleshore manoearia una altra cooa, 'Per é er el ca'P de davant del 

conreu arrosser i és re oldre el conÍ·eu m ecànic, i la regió de l'Ebre reu

n ix immillorabl es condicions per e tahlir-hi la maquinària agrícola mo

derna; la valenciana no la té, puix tot són minimifnndis; ·3ls tractors 

són indicat i ja n'hi ha 1111s quants, però la pagesia- no s'ha acabat de 

decidir a adaptar-lo ; l'únic inconvenient és que pel bon nivellament de 

l'aigua els quadre han d'é ser r·~Jativament mrnut , llavor tot ón cor

dons i el tractor, per saltar-lo , nece- üa fer un e forç deixant mas a 

espai de terreny a les dues bambs per xarugar. . i els Ssrveis Tècnic · 

de la Mancomuniiat apor:e in el sell concur moral i material, el pro

blema del conreu mecànic •3s r·e ç¡ldria ràpidament perquè el tècnics en

viarien la maquinàr"ia de n ivellament de terre. en gran escala, com tinc 

entès que es practica a I"Amèrica d·=l Nord, i nivellat el terreny, els qu;¡.

dros podrien tind r·e una capacitat mínim a d'una hec' àrea, el que facili

taria tota men,a de treball mecànic. E egur que amb un xic d'e Umul 

·=s irobaTia una màquiua per plm1Üll" l'arrò a motr i a línies, llavor¡; 

quedaria resolta Ja xarcolada i l' espar·ginada d'adob mineral ; la ega és 

chico pleito; no es sega mecànicament per la ma~'lixa raó de ma su. 

cordon ; la batuda està re ·olta; de s3gur que si la Comunitat de Regants 

no hagué, tingut l'en apegada comercial, a hores d'ara. molt d'eixa-; 

problemes estarien re olts, però avui encara é res ;mt ma a del con'.ra

temps; Ja llaga és massa viva per obtindre de nou la· confiança completa 

del paí . 

Els Sindicats ón indicat , pnò mentr~ el preu de l'arròs en clofolla 

siguin tan bons, el pagès continuarà"e ent individu~li ta i això que paga 

pel ihncr emmatllevat interessos mínims d'un 20 .per 100. Ja parlarem 
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d'aqu·est p1·és~ecs u m·aris un altre dia; avui pe1' avui ens limitem a 

afi rma r que necessitem maquinària i bones llavors s·elccciona.des, per 

obtind re ela ses immillorables. i ronreu econòm ic. En •3ix~s condicions 

no tindrem competidors en el me1·cat mundia l perq·uè el nostr e com erç 

d'exportació · podrà oferi.J' bo i barato. 

P. I. 

Decoloració dels olis 

D rvJ,R. os i molt varia: s són els procediments que s' nsell en Ja in-

. clú tr ia de Ja refineria cl'oll per a treure-lo -hi el color; el més 

empl.eat és •al de la len·a de fottlon de~ qual ja digu érem algú.na cosa 

en parlar, fa temps, de la refineria en general. Però aquest procedi

ment si bé industrialment dóna molt bolls r esultats, n o es pot aplica r' 

p·:!r a decolorar .¡¡>etitcs quantitats, percruè req11 e.reix maquinària qw.> 

que pe; senzilla que sigui és sempre de molt co!;;t. AiXí, és que per ;t 

que ~stigui a l 'alcanç, de qpalsevol traficant en ~li elegirem com a trac

tam3nt el . que des de fa molt temps i encara actualment s'usa en mol

tes cases d'exportació cl'(l)lis, italianes i franceses . 

Pod1·íem també parlar de la decoloració per mitjà del neg1·e d'ossos, 

mes .aquesta .és més c¡üa i deixa als olis comestibles un rer} regust que 

les'més de l'es vegades els inutili :za pel consum. 

El procediment que descriur.em és el d a la decoloració per mitjà clel:; 

[!asos nitros01>. 

De primer moment émblarà als nostres lectors qu è aC(u_est sistema 

és dolent, perquè '3n ell hi entra l' àcid nítric, però no és aix.~ perqu '• 

l'oh no està en contacte directe amb l'oli, i.nó que els crue obren sobre 

ell són els vapors de l'àcid q1.1e norn és oxid en hs part. col or ants de 

l'oli" que s'ha de tract.ar. IJ•es del punt de vista higiènic, si ~ I pTocé;:; 

està ben portat, l'oli crueda perfectament bé p el consum i els anàli sis m és 

-, ·escrupolosos no senyalen en ell CD:P vestigi del t~actament. 

Aq11est procediment- cad·a dia s'usa D1'3nys puix avu·i amb els ol is 

tefinats o neutres, que són compl~tament inceJors i c¡11e es bn.t•regen amb 

'els oli s dc colors foscos i s'obtenen olis blancs. 

P~ r- aix.ò la no tJ·a serà una descripció de caràcter retrospectiu d'un 
I . 

p r·ocediment molt usat a l/ estranger abans de sortir les refi ue:ries d'ol i 

el 'oliva. 

Pel nostres oli s foscos , els de la part de la Segarra, els de la Rih~ra 
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de l'Ebre, els d'Ulldecona, els de la Cènia, el de l'Empordà, els d'3 

les ille Balear i, en general, el olis de J·=s comarqe que tenen invasió 

de mosca, é el millor procediment p-er la seva economia i el poc temp· 

·:;n que es fa l'operació. I é que tots ac1uests olis e tan carregat de 

mucílags i matèries clorofiloses qu són destruïdes pels vapor nitrosos 

que pe;: un moments 'emul sionen amb l'oli que es tracta. 

Abans de descriure el tractam:mt, 'ha de remarcar bé que no tots 

e t ~ olis e p1;esteu a Ja decoloració; per exemple el olis de color ma sa 

verd, -e tracten per qual ev11lg·a tractament i l'únic que fan és acla

rir-se però persi teix la coloració yercla; queden els olis clar però en 

lloc d'un blanc grogó , queda 1111 blanc verdós no molt bonic a la vi ta. 
\ 

Pei' a ixò empre qu·= igui po ible tenim de p re ci.ndir d'aplicar al 

• 

oli s verdosos qun lsevol procés de ~lecoloració ja que els seu re ultat 

no srran mai tan fa ~ agucrs cum si tmdern olis bruns però Urallt a gro

guencs. Una exc-:!pció d'això '!1a dc fer pels oli al sulfur, qve encar;¡, 

que iguin yerd tlone{l olis blanc , dnuant-lo un ' procediment ben enèr

gic de decoloració. 

Anem a descriure el aparells llec-= aris. 
I 

Es pot fet· amh aparells de p lom, però aque t empre ón curs, per 

a ixò n o el dcscl'iurem, posant mé atenció al de fu ta per és er molL 

més econòmics. 

Un bocoi desfonat , é a dir, al qual abans ·e li ha tret un fons, é · 

Ja part principal del no tre apa r·ell; la classe tle fu ta del hocoi tant se 

val una com una altra, pe1·ò preferirem el c-a tanyer que é mé barat. 

ZOOL YSINE, poderós dfi!sinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 



PoS>arem el bocc.i d1e peu dr·et l ¡m l' úntc fons qn·e li queda, í per la 

part de dins, ben 1al .centre, hi a.collarem un dau de fusta amJb rm fora t a l 

mig. En aquest forat h i ha de gim r nn rem enador de t·re · o qnatr e 

pales en diferent posició pe r a qu·~ e. • p ugu i teni r en ag itació tot el con

tingut en el bocoi; cuidarem que el r emenado r tingui una ansa, qne 

que es pugui posar i traure, i qu e ha d•3 serv ir· per posar-lo en movi

m ent des dc fora. 

A Ja pan exterior del hoco·i, al m ig ,de la panxa, hi posarem una 

petita a ixeta que ens ' servi rà p•3r a v ig ilar el cur- J e l'oper-ac ió .i a la 

seva part i'nfer·ior , ta11 arr·an com e pugni lel fons, n'll i co1locarem 

.upa altra de m és grossa q ue ens ll n de . erv ir pel· a fer la d·3scà rrega. 
I 

El fon · superior del boco i o s igui el que hem tret, el far·em servir de 

tapadora, i :31 d ivíd i rem pel seu mig en dos parts de man era que siguin 

ben iguaAs, cu idant qu e en el cemre de les dues lü qu edi e l. forat pel 

qual s' ha de donar pas al remenad or ; en una d'aque tes parts es farà 

un forat de uns den C'entí'm e~ res quadrats i en l'altre 1111 de mct,·> pl' r n 

que per '311 hi pt,lgui passar el tub d.e cóndncciú dels gaso· nitrosos. 

L 'altra pftrl de J'nparell és cl e v id rr a .fl que a _tota hora ' d urant 

l'operació es pugui ve ure el desprendiment del s gasos. La compon nn 

matraç d'un Jitre o li ll'3 i m ig de cabuda, .a l coll del qual s'hi ·posa tm 

tub, també dè vidre, que és el que ens ·ha de portar els gasos al boccrt 

on és l'oli que volem decolol'ar. 

Hem de buscar nn mitjà pe1· esca lfar e l rnat raç; r~s tan fàci l si tenim 

gas; mes corn ac1uest no es t rob:: als n1ol i us, tindrem que recórre r· al 

foc de carpó •. i hen bé en podr à se rvir u 11 fogo net ci·~ tres pens dels q t1 e 

con umeixen ca rbó d'a lziila. · 

Ens pr-ocurarem una pae,lla de sorra per iso lar- ' la fl ama del vid re L 

ja ten im l'apa r·eil a pun t de marxa . 

Dins (lc! malraç es posa uua lJarreja de midó, 'a rgila i ucid nitric, en 

la se,güteJit propof\ció ¡per una open11ció d'~¡ns 500 quilos. 

Argil a ..... . 

MiÚó .. . 

A cid nítri c ... ï ' 

100 

100 

500 

Aqu esta pi'Oporci ~ no és pas ·exacta , és un te rm e mitjà i deu va

variar-se segons es vulguin. tl'actar ol i mé:s o mr.ny f osco , o segons ~> 1 

punt d·~ decolom ció que es vulgui obteni r ; la pr;icÚca en enya. en aquest 

assumpte i nin gú més que ella. ett;;· ind ica com s' l1an de fer Je · peopo l·

cions per a qu .e la decoloració sul'li bé. 

La manera de ponar a le 1 w e /upeca¡;ió é · molt senzlla, però 'ba ~t3 
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tindre molt cuidada i s'ha ue posar atenció a que per qualsev! Jlga causa 

no és po i en contacte direcL: l'uli i l'àcid nitric, puix ales!Jore Uru

çar:íem a perd re el que voli em millorar. 

Es co l-loca l'o l i~ tractar din .. del bocoi, es po,-:a el remrnadtw, e::; tapa 

ben bé, resseg u int tote ¡~::;esquerdes amb co~ó o paper a fi que 110 p11gu in 

:::o r ti l~ els .vai))Ol nitrosos a l'exter ior. 

Pe r a ltra part ·e ro l-Joca la barreja cie m idó, a rgil a i àci d uít ri c dins 

del maü;:tç, e tapa ben hé i 'introdueix l'extrem ue sortida dels tubs 

dintre cb l'oli, procurant que al meny s'lli enfonsi deu centímetr es: el 

matraç es col!(l(·a damunt del pla: de ·orra i atlue. t damunt del fogonet 

que ja iind¡-em en ·ès . 

El . gasos es coinencen a pmduir així qne e, fa la han·eja i amb 

·~l fqc ~;·accelcrl'll nlb"., per lo tant el més prompte pos,.i!)le es co l-Joca 

el tub de . nrtida dins d t.' l'oli i amlJ el renHl tl<:tdÇll' es va agitant a poc 

a poc i ~cnse ¡urar HH'lltre du1a remanalió de gasos. 

Durant el ·111s dc l't; jteJaciú deu .cuidar-s~ de que el for no igni 

mas a ro1·t. 

'ha de wiru1· dc nn deixar refn•dar el matra¡; dutant l'operacíú, puix 

· . i això pa · ~t-'s :=:e Jli'Udllir¡a al :oeu in '-erior el unit, ota~ ioJJant l'absoJ·

ció dc .l'o i, dins del 111a Iu<;, f· :> nt tornar lllOlt dolent l'oli que toqué. 

J'àcid o el~ re ~idus qu e a dins lli qnede::;sin. 

Una volta at'.dwda I t·n~:ntn.,·hi de gasos. PS ir u el matra<; del foc 

pern evitar que e. t1 •nqui. 

Dw·ant J'p¡.emeiú, s Villl fr nl rrw rrc: per; l'aLxPta ¡w' ita ' i ¡wl fm·at 

- del fons o tapndPI'H i <,nan l'uli té el ~~~~ pnn( es para d" f- ¡·-lli Pntrar 

ga o~. 
L 'e l lCt'l'faJ' el ¡iunt vol Ulla mica de pn'tdiC'n. ruix dlln.lllt 'l'opernl'iñ 

i algunes ltnrrs <lrspres l'oli prru 1111a iinla v<'J'([(J>;a i :-;egons rl v·nl 

qur jJI'Pll em-. indita , i . a d eeoltoracít e l:'t lo!· 11 Ilo lt.J t· .: a: f'S qiic~ti(, 

d ' una mica dp pac icncia, i despre. d ' nu ral ·11 de vcgallC'" d t· fer-ho j¡¡ 

e , ap a qnè a . ndre' ". 

Això de qut• l'uli pn·ugui el color verd fa Ullòl mica d <! por i le" ¡;ri. 

meres vegades i nd · s descoratja al qu·? Ilo fa, ntes aruiJ el repò,: drix¡~ el 

coJor _ \·erd i e. , toma mé. o menys chtr, fin:.. a vegades illl'oloJ·, celin 

J'a ig·ua, tal és e l p11nt de dcsco:Prnl'i(> que pndetll obtindre. 

Una vegada 'oli repo.at, al me11.\>' \lli dia, P. filtra n.fi d~ separar 

de l'oli de colorat Je malèries que alllu l'acció dl'! ga. o,- ;.'han >'eparar . 

i jn el tenim lle,' per a l'ú que li \'Ulg11em donar. 

Lrsrl\'I A-:\'Drm 
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Els Concursos ramaders 
de la Mancomuni tat 

A :-;E~r a donar compte als nostre l·3ctors dels concur os de bestiar 

ce lebrats a partir del mes d·e setemb re, fins al que fa pues die . e;;; 

celebt'il a la ciutat ll<' Girona, 11erò com àdhuc uouant-ne una IJI'eu l'e se-

11ya ens em¡HJltalieni massa ·e~pai. deixarem avui només qne començada 

la ta. ca. 

CC>NCt:RS n'OLOT 

El dia 16 de eten liJre es ce leb rà a Olot un Concurs p'J r a la millora 

de la raça porcina en el qual e3 de::itjaven prem1ar dues menes ' d , 

porc , el blanc i l negre. 

EL b lan cs es demanava eu -~ ¡ caPtell que fo sin del tip us egüent: 

<<El cap, de perfi l còncau, socavat; l'orella, petita, posada en fo1·ma 

el e visera; el- morro, curt , xato; el coll, fornit, cur~ ; el pit, ample; l'e<;

patlla, ben rnusdada; Ja e reu, partida; J'·? pinaua, recta; <Wstellam. 

arrodonit; la gropa, ampla, quadrada per Ja pa,rt de darrera; el ventré', 

prop de terra, ben desenrotllat en les truges; les cam~s, curtes, i el-' 

peus pr~ ii . El prom ig de le mi de que ham·an de tenir •? ls verros 

. erà: alçada, O centíinetres; perímetre toràcic, 1'30; llargada de l' e, 

pinada, 1'60. f:'"!l truges tindran un prom!g d'alçada de 78 centímetre:. 

perímptre, 1 '25, i llargada de l'espinada, 1'58. 

E l tipus de por·c negre concn rsable, é3 el que aban. h'Ï havia en b 

comarca, · això és: 

Perfi l, lleugerament còncau; orella, llarga i caigtÏda, morro, mé._ ,, 

111 enys llarg, i el cos, ben conformat. P·elatge, ahs_olu~ am ·3nt négi'e.n 

El concurs d"Olo: es vegé molt co ncorregut, tant en quantltai com e11 

qualitat. 

El jurat el formaren el Srs. :\f. Ro seU i · ila, Pre- ident; Joan Pallí 

Voèal; Eduard Simó, Secretari. 

En aqurst Concurs, q11e era el i'arcer que per Ja dita espècie es cele

brava, es pogué vem·c, el r esultats que ,són capaços cic prod1Iir els con

cur os, que és nna cle les principals actuacions ramaderes de Ja Man

comuni tat. 

La majoria d·.: Js repm'ductor · ma cle i femr lles presenta~ s a Con

cul's manifestaven una decidida preponderància a la precocitat, ju11t amh 
' -Ja co rrecció de línies q ue denotava l'harmonia morfològica d •ls subjec-

tr cunvrrgent a un mateix tipus. 
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S'of-erien el. seg.üen~ . premis: 
I 

Porcs blancs.-Un verro de dos anys, 500 pes~ etes; un veno de més 

d ' un any, 400; do ven-os de més d'1in any, a 350 ptes. un, 700; tres 

,ie rr-os . de més_ u'nn any, a 250 p:es. un, 750-; una truja de dos anys, 20G: 

11na tl'll:a de més d'un any, 150; tres trug·2s de més u·un any, a 125 pte¡;. 

una, 375; t 1·es truge de més d 'un any, a 100 ptes. ,una, 300. 

Poi'CS negres.-Un verro de mé.· d 'un any, 400; un verro de més rl •lll 

any, 250; 1lllft tr,uja el e m és d 'un any, 150 · du e truges de mé:; d'un 

nny, a 100: pt s. una, 2ao. 
En total, la quantitat d·al premis 'ofer:s e ra de 4,375 pessetes. 

Les quantitats aqueixes, pèrò, a l'ob jede d 'asscgu rar el compliment , 

dt: J'es bases del concurs, 11o els foren remes=s totalment :1 l'àcte df'l 

/ r Ol1Llll'::<, sinó una pmt, llinran:cse' ls I_e.s I'('Stn nt així que siguin C•ol11-

l•J,;r~ès les obligacion imposades. 

· Els premis atorgat ' for:m el següents: 

Ai Sr. F1•ancesc l'la:n ella, {¡!e Bnt-=t, pe 1· 1111 ven:J, ;,.oo p~r., ·etes. 

» r. Albert Moles, de S_ant Pt·ivat, per tin vel'l'o, 350 pesse:e&. 

» Sr. Isidre Vilana sa, de Santa Pau, per lllJ verro, 250 pesset•::s. -. 

» Sr. Fr_ance~c Planella, de Batet, per 1m verro, 250 pessetes. ' 

» Sc Llo~·enç Fa tm·et, d·2 J3egudà, per un veno , :250 pessete=>. 

» Sr . .Josep Coll, de La Cot, ,J'ler nna truja. :20t. pe etes. 

» Sr. Josep Font, d'Úio:, per una truja, 1èi0 pes etes. 

» Sr. Joan Dura11, de ant Privat·, per un¡:: il'uja, 125 ¡;esset·~.; 

" Sr. Antoni Ca als, d'Olot, per nna ~1·uja, 125 pe ~etes. 

» Sr. Joan Gralulosa, de La Cot, lJer _una truja 125 pessetes. 

» Sr. Tomàs Bat!Jc, de Le · Pres.?s, per una truja, 100 pessetes. 

» Sr. Jacint Bart rin a; de Batet, per una truja, 1!)0 pessetes. 

" Sr. Climent Fnj11la, d ' Olot, per una tmja, 100 pes. etes. 

1 Co)'lccHsos nE VICJ:f 

El dia 2S de set·2'1nbre e celebrà a la.. cintat de Vich un concur !Jt'L' 

millor·ar l'e pècie asina l, pr r al qual e. definien en el cart·all els car-àc:.er'-' 

que havien · de tenir, d 'a qu·~ixa manera: 

«En el guarà, el cap, de perfil recte; I e: arcad·es orbitàrie , molt pro

minents; la continu'ació de les cre trs dels pal"ietals, tl'encat.la ·en els 

p1ints de conver·gència, trobant- 'hi immediatament un tubèrcul; cre ta 

del parietal. hen mol. uda. El llagrimal i zigomàtic, un poc deprimit~. 

A G•R OL Y S IN E, anticriptogàmic, bactericida general. 

Especific en les malalties de la patata, cep, pomera, etcètera 

. I 



però, al concórrer a Ja formació d·e l'òrbita, s'aixequ en avancen lleu

gerament. 

EL nasal , a la llnr ba e s'expansionen en una gran exten . ió; a la 

meitat, aproximadamer~t, de sa llargada, ~·e,trenyer t per a tornar-se t 

eixan rp !a r breument en el lloc on s'articlll en amb el petit maxilar. El<; 

gr'ans maxilar: , fortamen~ deprimits en unir- e amb els 11asale. La maJl

<Jíbul a inferior, molt gro. sa; vel cai r e de la barra, en la seva part !Tiitja. 

regularment cilíndric. La testa, lla rga i a mpla; tota ella grossa. 

En la somera, r i perfil és ~ ·ambé 1"3cte en la part mitj a uel cap, ·però 

els frontals, essent lleugerament convexa. en sentit de llargada, fan que 

eJ perfil <hl cap, en ambclcís co tats, sigui un poc amarrauat i que un 

solc profund parteixi la te ta en dues meitat. . 

Le._ orelles, ll argues, mogude , que sig11in portades orgllllo:-:ament. El 

coll, gruixn~· en el guarà, no tant -~n la somera. 

Les costelles, regularment arquejaue en el guarà, un poc aplanade 

en la somera. Pel guarà s'exigirà, sob.!ietot, uns dav<~;nt. In 11 potents, 

i, per a la . om era, darrere i ventre ben am pl es. Bona lla r·gada. Aploms 

regu lars. Pelatge, anant del c-olor d·~ pansa a un negre mal tenyit ; al 

voltaJlt dels ull ~ . a l mor'ro, baix ventre, en',wemig i ola l 'a ixella, pèl,; 

a rgentat.s qne es continu¡•n amb el pelatge g·~neral per·. uua zona de 

pè! , casi anys. 

Alçària mínüna uel. gum·ans .. 1'-16 'metres; alçària mínima de les 

som eres, 11-0 metr es. 

Aqu est concuJ·s a s inal ès ·.1 t eecer qne p t· aqu esta e pèc ie e~ celebrava 

a la comarca vigatana/ i fou una dem ostració de qu e els Concursos de 

da Mancomrmi '.a t c- bufer·eixeJJ al s ramad er. el coneixrment de la unifi ca 

ci ó de tipu , puix .que -~ 1 exempl.ars pre cntais, €5fHic ialment le. omP

res, uenolaven qu é havi en estat prèvia rn ent Pscollid es en forma qrte la 

,majoria dc Ics concursants erén m•.reixedores de pl-e lri i.s. 

P el' optar a dns premis as. isti ren al Concu rs catorza gt¡aran , no tot..: 

.amb les <¡llali '·a L cl esitjal>le:¡, degut a que en els t"!Uim:; dos m rys !.e. 

veml·~ s a ¡·e tl'a11ger de dits r·epr-ouuctor han estat molt llvDliJI'oses. 

Els premis pt·en : 

3,000 pe. se
1
te · per a u u guarà; 2,000 pe~sete - per u un altre guarà . 

4,000 per a pr-emiar deu ~orrler-~s amb 5GO pessetrs c-ada una. ·total, 

9,0GO pe~sete . . 

Aquest C¡,¡ncurs fou prrsillit pe r don Marinu de Hiver-a, tinem corr.

nel d'Est~t! major, essent vocal i sec r·~tar i els enyol's .Josep Huguet i el 

professor M. Rossell i Vilà. 

E::: co ncedi ren ' tots els premis. Els pr ·opietarü¡ d.c ls animals pre

miats, só n : 
I I 
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Ag r'ic'ultw·a 

Sr. Rm;non Fon,t,, de Masies de ·Roda, primer pr2m1 de guaran s. 

Sr. Josep Jordà, de Sentfore ·, sego11 premi de guamns. 

Sr. Pere Aumatell, de. Gurb, prime~" premi d·3 someres. 

Sr. P ere Puig, de Seva, . segon premi cle someres. 

Sr. SaLvador Tertadelles, de Mo i~, tercer pr·em i de someres . . 

Josep Cabanes, d'Qlo¡;t, quart pi-emi de someres. 

Sr. Andreu R ov iro,ms, de Moià, cinquè premi de someres. 
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Sr. Juli Alabe'rn, de Masies çi·3 Sant Hipòlit de Voltr'egà, sisè premi 

de someres. 1 

. ¡'·. Lluís Vila , de sa.nt B.m·torneu del Grau, se:-è premi de someres. 

Sr. ·egim on Parés, d·~ S¡;lntfores, vnüè premi dc somer es. ', 

S1·. Joan Paré, de Sant' Bartomet t del Gran, n ovè premi d~_someres. 

Sr. Antoni Coré , 1de S'ant Martí 'esco r~·s, de¡:è premi de som eres. 

Al dia s~gü ~nt es celebrà a la mateixa ciutat un Concurs de bestiar 

boví llete r de Ja raça s u'issa o schwitz , ls senya' s de la qual rón: 

«P'c l Concurs boví, els animals harl d 'é se t· de raçà schwitz , cól1e

gvda aquí per raça. suïs a. · 

Els se t~yal · d 'qqu esta 1·aça són : 

Cap, relativam~nt gros; fron~·, ample p la, 1111 p oc exc;tvat entremig 

de les òrpites ;, ca ra, curta i grossa; les banyes, de secció circular en 

el toro, ' lleugeram e nt apJa.nadc en la vaéa, Ihé: aviat clll't'3S que 'llar

gu es, sortint _de cada costat cl el cap i a ixecant-se despl'és ami_¡ la punta 

dirigida en l'aire : o t'eJles g]'() ses, p Je ue d't' pè l grogttenc . 

Coll, c nr~, i' gruixut ell e l toro, un poc m é.~ a llargat e1¡ la vaca; Je. 

costelles .arrodonides, el p it uen avall ; espi nada r<•cta, be11 plana '311 el 
I 1 

tom .. 110 tam ,CI) la vaca' l'OII,'ICJTl.', amr>Jes; VentJ'e, gros; am¡ue amples: 

Ju cua , qu e est igu i ·e nfo11H1da eni re l~'s cu i xe , 11i tHJllpoe r¡ Jt e el ~e u uai

xement faci una volta q ue munti més t,¡ue els os~os de l'acaurunent de •a 

g-t;opú·. 

CameS\ e ur: es; peus, de grandà ri a r<·g-u lar. 
1 Alçada, tenn' mia- en els toros auolts. 1.47 m., i en I f' vaq ues, 1'3fi 111. 

El •p•elutge va del bru a-l ~'l'is·, però ·e ntprc al llur·::' de l'espinada els 

,_ pèl s nn xic més clar<; que a la res ta del cos. El mor ro. l'anu s, la tW

tnra i · la pe:(! d,e les tunlie , n2gre ncs o Lacats de negre. LeF peülles i 
I 

, la pu uta de Je halJyes, sú11 11egres. 
La coloJ· tota lm ent ro ada de Ja llat.u ra, de l 'auu . de la pell del;: 

botons, així LOID també les taque. hlampr:!s a qtJal ~e \'0 1 J art del -cos, :=ún 

senyals d ' impureS(\. 

Els pt"emi s oferts p er aquest concurs el'en: 

Un to ro amb totes les de11ts permanent, 1.000 pe;;set's; un toro r! e 

més de dos a ny , 850; un toro de m és de do. any , 800; Dos toro de 
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més <te 16 mesos; a 750 pessetes un , 1,500; un toro de m és d·3 16 meso", 

700; onz·e vaques, a 400 pesse~es una, 4,400. En total, 9,250 pe. etes. 

Aquest concnrs •de b·estiar •boví lle-ter resu-ltà poc 1concoi-regut, havent-hi 

a Ja plapa de Vich pocs exempldl'f. de pura raça nïssa que tinguessin . . 
edat concurc;able. ro obstant el gran n.ombre ue vedelles u'iss·¿¡s impor-

tades que e. recrien constitúeix 11na senyal del canvi que s·3guramen: 

s' iniciar·à en aque:lla comarca pel qlle respecta. a Ja raça de bestiar 

lJOví ll-3ter . 
El Jurat concedí solament sis premi . Els propietaris del animals 

pemiats . ón: 

Narcís Ga.J'Oiera, de Vicb: 1111 toro . 

.J osep Codinachs, d'e Tavernoles : un toro. 

Narcís Garolera, de Vicll: '1ma vaca. 

Manu-e l Om , de Gut'b, una vac::t.. 

Marian. Tió, de Vich: una vaca. 

P':! re Ro'ca, dè Vich : una vaca. 
I 

CüNCl!RS DE BERGA 

El dia 7 d'octubre e. celebrà a Berga un concu rs per a la mi? ora 

de la raça bovina catalana, definint-se així en el cartell els caràcter,·, 
' I . 

que es d:<!sitjaven pe1· als animals presentats a concurs: 

«El cap, de perfil recte; el frmH, es tnt; les panyes de secció circ1.1l a l ' , 

implantad~s lateralment •. av:mçant~se un poc, es r ecargòlen cap en1 l'ail'è 

l enrera, dirigint-se immetliaiamen:. cap als costats, en qual ·entit estan 
I 

orientades les puntes o terminació d'aCJ11'3Sts orgues. E l tò no ès g.airc 

aixecat i està partit per un solc., \ 

Els o~sos del front són plans, poc excavats en la seva. ~mió; òrbit.es, 

moderadament rell!~vad€'!:;. ~as, pt'ominent en la base, unint-se els seu-. 

ossos en volt~ ogivaL Llagrimals i grans maxilars, un poc deprimits. 

Pelatge, roig, en variats. mat~sos i també_ gris en d iver~es tcmàlita~ ~ . 

Les vores de les orell!3s i dels ulls, la part del davant de la cara, barba

llera i . membres anteriors, més o menys emmascara.ts, però. fortament 

, en els _masclés_; també ser à IJ en negra J-a punta de les banyes, el morro, 

la natnra, ·els bo.tons, la terminaç:ió de l·~ ena, les peülles els 

u01gJots. 
EJ cos estarà ben proporcionat amb les cames; les articLllacions o 

juntures, fortJas ;. essent prefel'its els animals que sigu in amples. AlÇa

ela, te rme mig, 1'33 m etres.» 

S'oferien _per aquest concurs els següents premis: 

1 toro de més de dos any~. 1,000 pess·3tes; 1111 toro tlr més de do'> 

anys, 850 ptes; un toro de més de dos any , 700, pte . ; un toro de més de 
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1fi mesos, 600; lC, vaques de més de do. anys~ a 200 ptes. una, 2,000; · · 

total, 5,150 p :.es. 

Aque t és '31 segon Concurs boví de i'aça .catalana, efectuat en el 

Bergadà. E l primer, si.gué un Ooncurs que sel'ví per a orientar Ja mena 

de best\ar que es desitjava re taurar. Amb el Concurs actual, l,a maj<)

l·ia cl:zls concursants h,-an demostrat, haver comprès perfe-ctament la panta 

marcada pels, Serveis de Ramaderia, presentant un bestiar força boni c. 

Assistiren al Concurs cinc toros i seixanta vaqnes .. 

El 'Juràt campo t pel senyor Raimond Vila, cavaller de Vidrà ,. presi-
• ' I ' 

'd·:mt; Adolf Vives, veterinari a Ripollet , vocal; i p<;l Professor Ro srll 

1 Vilà, Sécre' ari, ator·g,à, amb mostres d'assentiment per- 'part del púb lic, 

els prclilis següents: 

Al ~r. Ramon ViJa, de Sercbs, per un toro , 85Cl pessçtes. 

" ~r. Joan Gonfaus, de Serch's, pe-l' u 11 toro, 700 pessetes. 

,, Sr. Ramon Portell, de Castell d'Areny, per ún toro, 6W p ' . eles. 

, Sr. Vicens Torrabadella, t.le Montmajor, per nna vaca, 2QO pe ·ete • . 

, Sr. Andre11 Vila, de Serchs, p·. r una vaca, 200 pes. etes. 

" Sr. Ramon Por:.ell, de Castell d'Areny, per ducs vaques, 400 pte-:. 

n Sr. Gayetà Codina, de . ·erchs, per ulJa vaca, .20Q p·Jssete ~. 

, S r. Joan Viladamat, d ' Avi~, per una vara, 20~ p·e. setes. 

n S r. Josep Costa, de Berga, pei· una vaca, 200 p~ssete . 

" Sr. Josep Ca ella , d·z Berga, pe r nna vaca, 200 pessetes. 

, S r. Ram on Vil a, de Berga, per una vnra, :2CO pessetes. 

SA~ J l'EL NA VAR HA 

COMENTARIS 
La ramaderia xinesa 

. Per una informació japonesa suam publicn.da, venim en coneixeweul 

que a la Xina hi. ha uns 15 mi)jo'fls rl 'ovellcs. le~ qua ls JJrodueixen un 1 

milions de quilos dè llana a l'any. 
Aln(ns de l'any 1919, tota nqt~esta producció de llana la comprava el 

Japó, però des de l 'any passat els ILO compren als Estats Units. Les esta

ctístique · del anys 1919, 1920 i 1921 a, sen.valen la quantitat total d'expor

ta'C'ió amb les se,güen.ts xifres: 219,000, 6:2,1•00 i '27 ,400 quintar mètric el e 

llana v-alorada en uns 26 mi.lion.s de tael . 

ZOO L YS IN E, poderós desinfectant i agent terapèuti c d'ús en Veteri

nària. Específic contra la Gloc;sopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc . 

• 
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'L'arsènic en e·ls vins 

Els vins procedents de raïms tractats amb arseniats contmien arsènic? 
Heu 's aquí una qüe. tió interes ant de la qual hom ha parlat mólt i que 
acaba d'e. tudiar novament l'alemany Krug·. obtenint resultats interes
snJJis. 

L'esilldi ha estat més fàcil pet la manca de plug.es durant l'any 1921,' 
perquè així els raïms no han estat rentats. 

Krug ha determinat la quantitat d 'arsènic continguda en els vins i els 
mostos pretJarats .amb r-aïm tractats amb arseniats. Ha obtingut les 
xifr·es següents: 

En un qu ilo de raïm, 0,43 i 0,73 milígrams d'arsènic. En un litre de 
TIJOst, 0,46, 0,93 i 0,28 milígrams d 'arsènic. En un litre de vi, 0,2 miÜgrams 
d 'ar ènic. 

Així, doncs, els mo tos i vins procedents de raïms tractats amb arse
niat, contenen arsènic, però en una proporció que no pot causar cap 
dany. Con~ es pot veure, dur~mt Ja fermentnció m1a forta proporci.ó 
<l ' arsènic de apareix. 

Llegint un llibre vell 

La fructicultura va prenent cada d~a major in crenu,mt. Els nostres 
temp · arribaran potser a distingir-se pet l 'enorme consum de fr uita. 

Ja hem dit molte , vegades a que és degut aquest augmént formidable 
i creixent i hem do.A.at de tant en tant• estadístiques de tots els països 
11el' rlemostrm· com la ¡Jroducció fr·uitera va desem·otll ant-se amb una 
p rogressió co'nstant. 

Llegi.nt m1 llibre ja un xic antiquat, tr:obem una xifra que confirma 
tot ço que nosaltres hem anat escrivint. Doo de .1900 a 1909, les exporta
cions de fruite~, a tot t~l món, han pujat de 1~50 mil tones a 880 mil. En 
deu anys s 'hal'! quasi doblat. ' 

Després de la guena, el consum de fru ita ba crescut encar a més. No 
i eriÏm cstadístiqnes que establ ~ixin aqu.est consum; perÒ ens sembla que 
no exagerem sí -diem que avui l'exportació m undial deu ·aproximar-se 
molt als 1500 milions de tones. Cal només pensar a la ¡:íroducci(l nor<l 
americana i al seu desenrotllament durant els últims anys per convèn
cer-se que la xifra de 1,500 milions, no de u allunyar-se massa de la rea
litat. 

Pitjor que l 'agram. 

Els agriculto-rs, tenen a l'agram com una planta rJe Ies que més 
~ ' E1St€nen ·en els •conreuE\, i q•uan una s'hi Jassem·bla\ en 1a s·eva facultat 
invasora, diuen que és pitjor que l'agram. 

Al cap i. a la ;fi, l'agram és una •planta rcl!ativament mennda, que els 
bons treballadors ,fan ¡perdre .allll1b ,facilitat. Més te.rTiible i més <perillosa 
qne aqueix.a mala herba, és 1ma qne •e.stà ' infestant amb •a.lal'madores 
prCl'J)orcions e1s irnmensos rplans d' Austràli..a. Es tra,cta ·d·e una :espècie de 
figu.era ·de moro,' Op1onilia Leona1·a, intJ'o•dnïda al 1pais amb altres 1cactns, 
¡)er a intentaT la .producció de la co.txinilla, der-ivant, •com és sabut, 
n'un insecte que . es nodreix de la Opu11lia Leonam . 

• 
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Fa 11n segle qne hi importaren aqueix •cactus, ïta estès de tal 
manc1 a, que el govern es preocuLo,a tant de la seva propaga!Ció, que 

~ havent •a·pn rat tota mena d.e med is per a de, truir-la no ho p ::;den lo
grat, i afereix ara unes fortes snmes al que presenti un remei per 

a uestruir aqueixa !planta invasora, amb tal que no srgui l'al·sènic qne 
l.a d.estrueix indeife'Ctiblemen t, però g•asta vuit cents x-el i ns per 
hl"dàl·ea . 

Un di·ari d'rullí, él 'Ldn~y Mail, diu e11 un arti·ole que la. situació 
e·stà simbòlicament repl'esentada per dos mans gegantines forma:de pel 
cactus, davant del qu1a1, els agricultors en f11gen aterroritzats enduent-
oe'n ] e;:: famílies. • 

A Nova Gales J el Surd, els tenenys apod erats 'd'aqueixa planta, no. 
:.o-lament re teu inutilitzats per ctl conreu, sinó que es fan intr'ansiiables 
pel gran desem oÚlrurnent que p1 en ·el cactus, el qual oeu.pava una ex-

~ 

tensió da. 853,000 hectàrees l 'any 1911, i ara arri,ba a :2.500,000 h ec-
'' I ,aree . 

Ja ho ,·enen els bon:s agricultors catalans, als quals fa tan.ta por 
ragr.am, que hi 'ha un pitj.o,r . E1s .mal• agriculto·rs, als qnals no fan 
oor ni l'agr~w1. ni la ITTlilloca, ni l-es ·brwceres, ni demés :males herbes, 
.ia podeu veure també qu.e ' é molt de témer 'tota invasió. 

La nova política econòmica anglesa 

La vella Anglaterra modifilca la seva tradicional política lliurecan-

vista. Aq11 esta é. la im¡po·sició dels Dominious. . 
Lluí Lnzzalti, el gran. economi~ta italià, dóna el cr it ,d'alerta pr

sant ~Cn evi>dència els perills que la nova política econòmica anglesa 

representa. pels paï os europeus d'exportació agrària. 
L'au tralià, MT. Bruèe, ha pronuncia.'t g1·eus paraules; ués 

1111 suiciodi pr t· l'Imperi, J1a ·dit, de voler continuar u Yiure depenent 
de .païso e•stl'a11geP , •pel proveïment de primeres màtèrii'S i proclnctes 

alimenti eis . I 

Ni a l'Anglaterra 11i ·a les ·colònies !podrà ·existir nna a,grlcultura 
fol'ia mentre la mare pàtria sigui el refngi artifici·al dc lots els pro

ductes agrí·coles sc.brants dels països estmnger .n 

Per això Bl'uce 
1
:ha demanat una tari:fa >de preferència en favor dels 

productes agraris colonials i l'e talbliment de l)remi en metal:lic per 
1ttillorar ·els mètodes de COllr.eu de la m etròpoli. 

D'acord ,amb aguest ¡punt de vista el ministre del Comerç d' .-\ngla

ten·a ha ' presen;tat a la Conferènci·a imperil-11 unes propostes, que se
~·m1 egnrament accB~ptade , 1en les <rnal · r-_ rebaixen o s'anul:len els 

Al anzcls pels prodüctes ¡procedents de les co.lònies mentr es deixen 
:nalterats o s'a.ngmel)ten e1s qnè graven . obre els prodncte .. procPdents 

de l'estranger. 
El pT'O!pòsit és claT. L'Imperi Britànic tendeix a no necessitar de 

:1ingú.' 
Un .egoisme universal regna en ·els 'canvi , en els inteJ-canvis, en 

b política internacional, en la política econòmica i aquast esperit anti
hnmà serà cau ·a d\3 greus ¡pertorbadons i a l'últim no prt>val un sen
timent d' equitat inteTnacional. 



I 
c.n :lul:icl!lt:J.!I'a 

Les bótes els bots de vi 

Enh·::> no altres e cu~a dà- ica rú d.el bot per a tran_portar el vi 
i la bóta per .¡¡. gnavdai-ho al celler, quan la q<~~mtitat <fe la collita nv 
fa precís l'ú del rvaixell. 

Això no v.ol dir cpj,e de.c; de qrue els cana!> de torn ón co.ncguts, 
tJlln no s'emtpl-ein igualment les ein,:: de fusta o bocoi"S per a traJlS'f)Ql'
tr.r. Però de la bóta en en l'esta ::tl llenguatge nna oóta ;fmno a, la 
11ríla de Sant, Fan··iol, que la invoqlle<lll empre qne \'o.tem donar a 
rompen dre q11e u·na cosa té més durada que la que pocl~em sc,31pita1·; 
i, d2més, la bóta dcH r.eró, nomenada abd a la q11e, en to.t celler e!:" 
¡:natda el vi pr-ra ·enninciar, esclev'inguda institució que 'adiu •a•dmil'a
hle_ment al caràcter d'una cas<t u·ente.~os pr01pirtm is. 

_-\J'a •hé, quin cl'·aqneixo fòtils -és mé antic? Sembla qne es podria 
tlir que ho és· més el bot, v ~rquè abans -de qne per ací corre in carro~ 

j.t l1i havia ·bot ·per a tJ·an portar vi, que es tpÒrtavcn a ha l, i ja le.s 
r•mdaUes d'aque!U t emps vell en. parlen de lladn·. inb.,•duïts a din_ 
de IJots per a robar hostaL. , .e tc., etc. 

Pe19 c¡nalsevol ho esbrina quin és d _ més antic! Dc totffi manrres 
<'ls mm::ms usUJv·en bótes i J'thistorir.-dor Eslrah,o11 din que en tertnps de 
l'Emperador Augl:.St, tran. -p01·t·a•vcn ,el vi en bótes. A l'èlpoca Je :vr•axi- · . 
mí, (138 .anys il!.l:Jans d·e J·eS'ucri-:st), :::-1~1ei:::: emperadov, va npres5at tan-
1 e~ hóte a 1 'enmri~. que va ,poder-ne lfr r u n. po¡:1 t sob1'e e 1 fi u Isonz.a 
pel' anar ,a la conqu,esta d'. qnileu. 

>Resrpectabje antiguitat la u'amlldó trasies, però mé 11r>ble sen 
clubte la ·bót.a. No nece $lla pega cbm el llot, i la JJót'l:l no s'invooa 
¡;er n. fer por .a les criahn·cs, quau seï.s <lin que •en annr J)er primera 
Yf'>gada a •cintat, se'l far.'-. besat· el bot. 

INFORMACIÚ VINÍCOLA 
Esteni ' tan acostumats a 'veure 

de l'any, en les que rer ex ce pe i 6 
que no' pol , Olpendr'.e'ns l'arriba>da 
amb relativa calma. 

Ja, inactivitat en ac¡ue les èpoque:; 
s 'opera ferm en el negoci d:el vi, 
cie la segon·a quinzena de novembre 

I al dir relativa. no ho diem a les palpentes. ca r quan tot impul
~aria a un absolut marasme, .som a trobar-nos amb un peu d'activi
tat impropia de lés llores que vivim. No són certament grans les 
transaccions Tegis: rad~f', .però ja s·opcra nmb els vin novells i no 
pa. amb mal pe11. La tendència és ferma per . part del yinyaters, 
i encomiOj.nant-se al comerç, l'aboca a pren. força _més· apreciàb!es CJUf' 
el- que regi en pels vins dro :a vella anyada. El vi eomú, ense espe
Cialització ha co mençat a re v i r d·es les 2' 1:) a, I e. 2'30 pessetes gTall
carga, · habent ·c011seg11 i r a fgunes classes rn illorades les 2'75 pessete1< 
amb prima-carga ' fin s de dues pessetes mes. 

La tendència respecte a color re la indefinida. 
¡wadors per al consnm ciutadà semb len preferir el 

' però els com-
clars o poc colo-
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" - -CA ~A,:·{~ E: t ·z·G E:-ít, ··s; -.- 'A. 
Casa central: Telèfon: A 1,944 

Apartat ·-2~5 Passeig de Gràc~a, 76 

BARCELONA 
Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA . B ILBAO 

lnstal·l~cions completes de tota classe de Laboratoris 

Balances "SARTORIUS" : :" Mic~:Òsèopis "REICH.ERT" 

.Porèellana fina resistent al foç : : ~idre Je~a i c~rrent 
Aparells per a tota classe d'anàlisi de vins, "SALLERON", 

"MALLIGAND", etc. :: Estoigs portàtils per a anàlisi d'olis 

Aparells "GERBER·~ per a anàlisi i higiene de la llet 

Estoigs portàtils per a anaiJtzar RÀPIDAMENT' la llet, 
APROPIATS PER A VETERINARIS 

Grans existències en material de 

CIR U_R 6 I A VET ER IN ÀRIA 

. . 

·-------------------------------·· . -

Campió oficial durant 
17 anys consecutius 

Màquina d'escriure 
UNDERWOOD 
Companyia Mecanogràfica 

Guillem Trúniger, S. A. 

)3almes, 7 Barcelona 

··-------------------------------· ........•................................•.......................................................... . i 
ASSECADORS Demanint-se =··· 

detalls i 

per a productes agrícoles pressupostos 

Mé1quinària Subministres industrials 
~ . : i Mallorca, 280 
: i L I ú r I a, 1 O O 

i BARCELONA 

·····························································-····································· 

C. A. Gullino, lng. 
Telegrames: 

Tèlèfon 1066 O 

Agència Tèenica General "Gull l noat g" 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

• 
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R nJ o u s I u un s I "Jo J xo-s 
maons (plens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa-

= bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

_La casa VILLAL TA, de Barcelona, és la que rrtillor podrà servir-lo en 
el seu rendiment. =-~==:_=:-

Màquines, Fórns·' As~ecadors 

./ 
¡_tot el que pertany 'à'"l'irtdustria ceràmica i 
de fabricacib qe ma feriats per a construcció ·~ . ê 

·. ~ 
Visiti o escrigui avui mateix a J_a SECCIÓ A. de la casà 

VoA. J!! F. ~ v IL.LAL:TA,· s. EN e~ 
J J"" 

BA8CEt0NA -
• Oficines. , • Apartat correus n. 0 65 § 

_ Nou Sant Francisco, 28 · _ Telèfon 568 := 
fflllllllll 11 fillllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllilllllt 111111111.11 llllllllllllillllllllllll ~ -

~ 
Gran Centl"e de. Pro-
duçcions ¡- Agrícoles 

.. , 
Especi~Íitats -que recom-~neò a 
aquesta antiga i acreditada-casa: ,l ... j¡¡¡i;¡¡¡iiiiiiiiiiiiïiijiïiiiíiiiiij¡¡liiiiiiiiiiïiii" 

A~rbres v, Fruiters Fundat per D. Francesc·· 
·t ~. . Vidal i · Codj~a en 1864 · 

en , grans quan!Jtats, de les e§- ,.Dirigit perD: Silvi Vidal Pérez 

pècies i varietats més superiórs Proveïdor · de l'Associació 

ql!e en Europa es cultiven d'Agclcullors d'Espanya 

Ceps Americans 
Empelts, barbats, estaques, -in
jectables i plantacions : Cereals 
de gran producció, llavors alfals, 
trèbol, remolatxes, naps, etc . 

·-
~ . 

'•· 

_. : ~ . 
( q S'enviaran gratis ets catàlegs de les di

ferents seccions que es dedica ¡¡questa 
casa als qu,e . 
ho sol·llctfn Direcció telegràfica: Vidal-Camps Elisis-Lleyda-Telèf. 28 

~ -~ ~ 

En dirigi~·VOS a les ca~~ anunciadores, citeu AGRtéUL TURA 

'¡<f 

' . .2 

'\ 
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rits, els magatzems que assorteixen a muntanya i treballen l'exporta
ció, semblen més propensos .als tipus ~e brillant color rubi. I fins 

• sembla qU'e la vinificació en general ha sigut més favorable als vins 
de capa que als decolorits. Els productors, però, estan més pagats 
dels clars que dels negres per si dificultant-se l'exportació podien com
p·ensar-se en el mercat interjor amb els vins clars que prefereixen els 
grans centres. 

Camp i Empordà han recollit classes inmillorables, aixís com Rioja 
i Aragó. Pa111adés i Valllés !han embotat m ellors vins però .els ma,gatzemis
tes no es decideix•en a ordenar 1compres voluminosoo. I v-eritat és que grans 
oellers i els cooperatius tampoc fi'isen per obrir .oanelle.s. Uns i altres 
estan a l'a,guai-t seru;e pTevencions mes tampoc grans qptimismes. 

Diríem que el punt capital que la producció vinatera fita, està en 
el resultat de la informació respecte a la d·ed.araeió de collita, el pro
blema de la destil:lació i l'apertura de negociacions mercantils amb 
altres països, car 11aturalmènt qU'e segons les resolucions deurà esde
venir-ne la desmoralització D l'alça de preus. . -

Ens trobem, bo és repetir-ho, en el període d·e l'any més .entretingut 
i malgrat lo qual, no podem pas queixar-nos de la situació del moment. 

PERE J.- LLORT 

.INFORMACIÚ OLEfCOLA 
Es v.a ·intensificant la fa:bri(: a ció ; a Tortosa es treballa a tots el.9 

molins i.g:ualmenú que a R'E!-us, o;n oes 1'a.brñoa oaï' amb olives .plegades 

de terra. 
Els .preus de les olives ón ben diversa ; les de terra s'han pagat 

entre 10 i 13 pessetes, mentl,e les d e l'ar.bre se n'han pagat a més 

.de 30 pessetes la quartera. 
Els olis que surten tSón un bon .xic dol-e n;ts, no obstant tenen r es

pecte d'ells rgrans .pretensions, qne !POtser no estiguen mal ¡fundades 
car el ~preu que es pretén pels olis vell , és doe 28 a 30 pessetes el 

c.anti .sobre ¡p.rocedència .. 
L'aspecte general del mercat •ba sigut aquests dioo de 'l'Blatirva cal

ma. Les compres ñetes, de moment, han -estat poques; han tingut m é ' 
demanda les classes de BoDges, essent ibastantes l·es Qfertoo de1s d'Aragó. 

Err olis •an'dalusos s'lila lfet bastants ajt ~oo a entregar al gener i 
feJJrer a ~reus que marquen oerta tendència de baixa, ara que com 
ja .cJeiem, aquests operacions, quan no tenen el earàder d'ext?·angu

lació .a algun propietari que ne<:essita quartos, són fetes a ull igual 

que com qui juga a l' atzaT D co1~11pra aJCcions >ferroviàries. 

A GRO L Y S IN E, anticriptogàmic, bactericida general. 

Específic en les malalties de la patata , cep, pomera, etcètera 
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A l'estranger, s'ha. notat bastantes ganes de comprar olis dolents, 
però a preus bastants més bal'ats dels que s'han cotitzat a Barcel.Qilla, 
J.ó que !ha fet que res .es ¡portés a terme si no ha sigut a més de. 
175 pessetes J:>oi•do .Màliatga, annb tbidó d•e1 tcompr&dor. 

Com a preus .s'han fet els següents: 
Bo11ges, de 210 a 220 pessetes els 100 quilos; Aragons, de 33 a 34. 

poo&e·tes eis 15 quilÓs; els Reus bons s':h.an •cotitzat igual que e1s ante
l'iors. Andalusos extres de 48 a 50, tfilfls de 46 a 48 i corrents d.e 45 
a 46 duros la caTga de 115 quilos. 

En ol1s nous del 'País, ,poc s'ha fet, s'J1an pagat algunes .part.i.dé.s 
dolentes de Reus a 28 'PetS&etes i els andalusos a entregar s'\l'mn fet 
u 40'50 i 41 duros Bar.celona. 

E.lsollj,s al su]¡fur surtèn quasi pm·alitzats a cauS'a. l!e la ~Seva p'o•ca 
existència no otbstant continuen ·ferms i f.en:t""le a ·preus alts. 

Són b~tants b11S'cats e1s olis nous, so•bre. tot ·els d baiX'a ac\dooa, 
no obstant res s'ha >fet que es refeTeixi a ells. 

LTSINI ANDREU 

NOTICIARI 
La qüestió c!el CTèdit ag1·ícola. H.a:vent estat d•esignada la Fede. 

ració Agrícola Catalana Balear 'Perquè nomenés representants que anes
sin .a formar paTt de la Junta 'Per a l'estudi del Crèdit agrícola i ·donada 
la importància que per a .la implantació i oTganitza;ció del Crèdit pot 
teni-r 1a Junta creaida per B.: D., la Federació convocà amò J.li1gència 
a les sev;es So·cietats ·adb.erides a un.a assemblea a la qual as,sistiren 
gran nombre (lels seus , associats: 

Llegit el R. D. invitant a la Federruaió perquè desig.rués les persones 
que havien de representar-la, després, ·de Uarga .di&cussió, ·i d'haver
se sos¡pés la reunió perquè els 1presents es •pose5sin d'acord., foren ele
gits ,per .gran :majoria de vots En Joc:;ep Vidal Barraquer i En Viceps 
Coma F-errer, ·els quals,·anaren a Madrid. 

-Els c.onills a Anglaterra tenen tanta import~ncia, que. a darrers de 
maig, se n'hi havien importat per valor q~ 6.856,500 lliures esterlines, 
bona part dels quals es sotmeten a U!1 procediment químic que els permet 
conservar-los morts. 

-En 1JTO del cà'nem. En nom de vint mil pagesos conreadors de cà
nem a les hortes del riu Segura, la Federació de Sindicats Agrícole Ca
tòlics d'Oriola, ha demanat al Govern .que posi fi al regisme de favor 
que. gaudeixen els cànems italians prohibint Ja importació o apujant els 
aTanzels. 

També ha demanat l'abaratiment dels atdo'bs mi.nel'al.s, eS¡pecialment 
l'amoníac, nitrat i pota sa, així com una rebalxa en el tran ports de 
fruits de la terra. 
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-Les ga1Tofes. to•iversos comerciants i colliters de garrofa ban 
·adreçat instàncies al Govern per a qu'3 prohibeixi d'una manera cate

gòrica la importació, de garrofa, car degut .a La molta , que n'entra d'es
t,ranger.a ha b.aixat d'una manera ' alarmant la del país: 

-El dan·e1· balanç m,ensual de la mutualitat de bestia1· de~ Sin.flicat 

Agrícola de Banyoles, ofereix les següents d.ades. Mutualif,at .mular: 

.altes bestiar p•3r 5,700 pessef:es; baixes, per 6,200 pessetes. -Mutualitat 
bovina: altes per 1,830 pessetes; baixes per 1,370 pessetes. - Mu~ .ualitat 

segur vaques: altes, p·3r dues vaques, 800 pessetes. - Mutualitat segur 

d'eugues: .altes, una·euga assegurada per 1,500 pessetes. - Porcs: s'han 
assegurat 13 caps corresponents a la cep.tral. 

Al~II'es dad•3s del moviment del Sindicat ofereixen bona. mostra de la 
seva vida. Entraren a la 'farinera 88,223 qulos de blat i al molí 13,13-1 

quilos de gra. Es despatx.a·ren a la carnisseria 75 xais, 5· porcs i 5 ve

dells i es pastaren al forn 38 saques de f.arinà i 51 per a partícula~ . • 

-IL'Institut Agríco-la Cafia!là de Sant Isidre, lha dirigit al Directori 

militar una llarga exposi·ció, senyal¡mt les aspirrucions dels rugri<mltors 
catalans per .eJl representats, i •concretant els ¡punts d:el ;pro¡graina a 

·desenrotllar .en .bened'ici de l'agr1cultur.a. Les qüestions que illu;stren 

l'escrit són J.es se·güents: La opro¡piletat .i els contractes per l'ex¡plota-

, CÍÓ de te•rr·eS; legislaiCÏÓ ISOdal; representaJCÏÓ de l',a,griJcultura •e,Il e~S 

alts organismes <de l'Estat; associrució .agFkola; crèdit agrícola; en

senyam-ent; obres lhi>dr¡luliques; vies d.e .comunicació; repo'b1ació i con

serv.rució for·estal; me11cats interiors; tractats de •CQIIUe·rç' i aranoZJe·ls; 

- impostos; 31pli<Ca.ció de 1es lleis fiscals, i la crisi vini>cola. · 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

Amb el començartient del curs ba :·ornat a obrir-se a l'Escola Supe
rior d'Agricultura >],a matrícula de les assígnatures que s'hi dow:m d'En

senyament Postal. Com és sabutl, , l'ensenyament postal és con

siderat per l 'EscoLa com a un mitfà de difusió de cultura agricola, per 
lo qual va edit:;mt textos de matèrfes d·3 reconegut interès agrari, exte

nent la seva .a.cció .a mida que van publicant-se. Actualment, té ja edï

tats els c,arresponents textos, i admet matrícula en les s3güents assigna

tures, podent-se fer la inscripdó .a una o vàries: «L'Oliveran, «L'Amet
llern, «Anàlisis d'Adobs,,, «L 'Ali.! de fer bon vin, «Fabricació d'olisu , 

ccL'Alim::mtació del bestiann, «Beprqducció i herència en el bestiarn, ctMa

Jalties del bestiarn, «Les vaques i la producció de lletn, «Les llets i llur 
apreciación i ccOrganització i guiatge de Sindicats agrícolesn, i estÇJ.Il _ 

imprimint-se o en preparació per a sortir durant el curs: «L ' Oliveran, 

- ccFertli~ ·zació de t·3rrenysn, ccVinyan, «Conreu forçat)), ccMaquines agríco
lesn, «Construccions ruralsn~ «Anàlisis de vinsn, rcFabricació de con en-es 

vegetalsn i cclndústlies deiivades de ra lletn, admetent-se tan pqmpt·~ 

quedin publicats, la inscripció · als mateixos. 
/ 

El d b "" • de la casa Quintana & Torres- Tarragona- enriquei
S a o s quzmzcs xen l'Agricultor. Aixf ho certifiquen tots els que els 

· han empleat. - Ous desinfectants per a gallines f coloms 
QUINTANA & TORRBS: Carrer Gle Barcelona, 4. - TARRAGONA· 
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La inscripció pel nombre d'assignatures que es desitgi, pot fer-se a 
la Secretaria de l'Escola Superior d 'Agricultura, Urgell, 187, Barcelona, 
la qual també donarà tots ·~ls detalls necessaris a tothom que ho sol
liciti. 

El Consell Permanent de la Ylancomuniotat iha co.rucedit un curset de 
vuifi lliçons al Sindioat Agrícola de Va!llmoll, .el çual versarà sobre vi

ti-cultura, enologia i arbres <fruiters. 

A l'Escola S111perior d' .A!gri.cultura, des del dia 14 d' aq)lest mes s'hi 
va donam.t 1ill curset d'Ind-úst?'ies de1·ivades dJe la llet, a càrrec de l'en
ginyer agrlOO'la D. Josep Maria Soler i Coll, que durarà ifins al 6 d-e 
desembre. 

Versa sobr.e le.s següents matèries: 
Lleteria: Ei eontrol de la llet; -conserv31Ció de 1:a ll-et; v-enda al na

tural ; Uets :fler.ment¡¡¡des. 
Mtamtegueria: Desnatat lde la llet; maduració i baratatg·e de l-es 

cr-emes; dar11eres o¡perrucions de la fabricació de ~es mantegues; conser
vació; contrDil. i ifals:iftcaciops; a¡proifitam-ent deLs r.esid:us. 

Forrnatge~-ia: Fonaments generals; fabri-caoió de lformatges: a) de 
coagulaJció es-pontània; b) de pasta tova, .ifiescs, afinats ailllb floridures 
exteriors, afinats sense flortdur·e-s •exteriors; e) d-e p-asta f:erma amb 
norid,ures interiors; d) d·e ¡pasta f·el'ma sense· floridures i·Illteriors i amb 
crosta, crus, lleugerament cuits i cuits. Aprofitament de1s subproduc
tes de. la formatgeria . 

Pel Servei d'Arbres Fruiters s'ha visitat Ul1decona, .per a 'Procedir al 
lliU'rament de l'Opius Concolo1· 'Paràsit de la mosca .de l'oliva, la lluita 
natural de la qual, com ja diguérem, està assajant-se en aquella co
marca. 

El Servei de Terra Can11pa es.tà rea:litzant una -campanya de sembra 
a màquin:a en tliv·ersos ipO'bles de la .comallca de les Garrigues. 

Demés, ha .conte;stat una ICQnsulta sobre adoos, de MarganEill, i altra 
de rotació' de cultius, de Sant Hi·lari de S'aJcalm. 

Els tre.b'aJ.l.s efectuats d].lrant el passat mes en el La.borato.ri d'a
nàlisi d·e la Mancomunitat de Catalunya són : Anàlisi de tel'l'es de con
reu, 6; vins i similars, 47.; adülbs, 64; aldments, 14. Diversos no espe
cifica tes, 30. Total f34. 

B ib I i o gra fi a 
EI.LA SELVA SELV.~GGIA DEI PRODUTTORI DIREITI, per Maria Topi.-Un volum 

de 216 pàgines, amb grava.ts. 19"23. Casa editQrial Ottavi, Casale Mon
ferrato (Itàlia). 12 lires. 

Acaba dé publicar-se aquest treball d'alt valor tècnic i pràctic i de 
gran .interès ¡per tots ·els viti·cultors. 

A Catalunya, després d'alguns anys de proves, f·z~es un xic empírica- -
ment, i d'una milca de soroll fet per alguns planteristes, la qüestió dels 
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productons djTectes :ha estat oblidada, mentre .a França i a Itàlia és 
cstudia<la com cal i amb la -cura que e mereix per la importància que 
pot tenir la viticultura. 

El Dr. Topi parla dels híbrids productors directes, els descriu, en 
revela virtuts i defectes, els il:lustra en llurs difer~nts aspectes i indica 
<!ls que convenen prorporcionant al viticultor una guia dara i prectsa que 
ha d'orientar-lo en el camp d·a la nova viticultm~. 

LA CRISI VINÍCOLA. Co FERÈNÇTES.-lnslilul Ag1·ícola CataJlà de Sant Isid1'o. 

1923. Un volum de 136 planes. 

En aquest interessantíssim vo.lum són recollides les coniferències que 
a l'Institut de Sant l ·s idre iforen lfetes pels senyors Jaume Rruv.entós, Cris
tòfol Mestre, Claudi Oliveras, Josep Elias de Molins, i J:viarquès de Camps, 
estudi.runt les ·causes ·d·e la •Clisi vin:íocola i indilc.ant .a l'ensems elJs mitjans 
de caràcter agrari, comarcial i industrial que pod-en evitar-~es i resol-
dre-les. -

La importància del conreu de la vinya a la nostra terra, la freqüèn
cia i la gravetat de les crisis que afecten la viticuliiUra i la intensitat de 
.~a crisi que estem .a.trave sant, don-en a aquest volum de l'Institpt .A!grí
cola, degut a la col:laboració de personalitats l.an eminents, un caràcter 
de palpitant .actualitat. ' 

ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REUS. MEMORIA CORRESPONDIENTE ' 

A LOS TRABAJOS El<ECTUADOS Y SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AÑO 1913, 
per Claudio Olive1'as Massó. Un ,·olum de !98 pàgin.es, 19-21. 

ESCUELA DE VITICULTUJÜ Y ENOLOGÍA DE REUS. ~!EMOBIA CORRE PONDI~TE 

A LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y SERVÍCIOS PRESTADOS D"URA.i'ITE LOS AÑO. 

DE 1914 A 1920, per Claudio "mivems Massó. Un volum de 287 pà
gines, amb numerosos graNats i gràfiques. 1923. 

Són les dues mamàries la ressenya detallad'a de l'aJCiivitat de l'Es
cola de ReUls en els últims anys. El p1imer volum conté, entre altres 
coses, la relaJció de :les eJQI>eliències lfetes sobre el conreu de la vinya, 
e-n els seus dtfere'llts aspectes, -en els -ca'llliPS de demostració de l'Escola. 
e1 respm dels treballls de laboratori, un interessant estudi sabre la com
posició dels raïm i mostos de la Co!llca -de Barberà i inveStigrucions 
€obre la compo.sició i 'caraderístiques dels vins de les comarques tarra
gonines i Ueydatanes. 

Conté bamilié [a r61Ssenya detallruda dels serveis pr-estats -per l'Escola 
-en forma de consultes -cont6Jstrudes, de ·conferèn.cies, de campanyes, et
cètera, que en conaunt constitu-eixen la seva obra de ·divu1gació i en
senyam-ent. 

En la segona memòria, molt volUllllino a i molt rica en gràfics in
teressants, es fa la relruoió dels numerosO>s i variadíssims assaigs i 
experiment.s .fets rper l'Escola des 'de 1914 a 1920, ¡per combatre el mildin 
i 1a malura dels ce¡ps, i les •campanyes realitzades per fer més inLen a 
la lluita 'COilltra aquestes malalties. 

R. s. 
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CONSULTORI 

Agr.i.c:ult:ura 

Eu aquesta secció es respondrà gra
lultamenl i per torn rigufós. a Ioles 
les consultes que facin e I s llegidors 

E. T. CIUTAT.-Ens dol vivament e:l r·esserutiment que demostra en 
la seva carta .per l'ajornament e-n contestar a La consulta que ens' ba 
dirig.lt. No cal que li d]guem que •Co.rltestem a totlhom amb la majo•r 
~apidesa, però l'eX!cés de ·co•nsultes, qp.·e són ·examinades segons iJ.'ordre 
a~ el qual arriben i oe1 ¡poc espai dei! qual ~sposem per aquesta 
séeció no ens ¡permeten de 1contestar s-empre a volta de correu. Per altra 
part, la seva carta ha arribat a les nostres mans amb un cons~c1erahle 
endarr.e·riment. 

Per resoJdre els seus duOJtes res¡peJcte al conreu de la vinya, pob 
dil'iogir-se al .Serv:ei de Viti.cultur.a. de la Mancom1.mik·ü (Urgeil 187). Allí 
l'atendran .gratuïtament. 

Una bona o·bra de viticultura és la de Gar.cia de lOtS Salmones, que 
trobarà- a qualsevol •llibreria. 

El farratge del qual .pa·rla, no crec q:ue pugui donar-li massa bons 
resu!J.tats; els mèrits qu-e vostè ib a liegib són -eLs que enumera el ve
~1edor interessat. De totes maneres, ¡pot fer una prov-a èn petit que li 
('nsenyarà si li convé de: llençar-1se al conreu -en gran'. En . aqu-estes 

, coses és conv·enient d'anar a poc a pac. 
És un xic dlifkil de indicar-li el millor raïm de taula; el moscatetll 

té molt de mereat, ço que •fa més segur ;el seu -conreu però potser seria 
més ind,icat el 10hasseLas dorat, varietat finissima. 

E. R. CIUTAT.-Éis cosa d'advocats; , no sabríem oontestar~li. 

A. B. VILAFRANCA.-Segons 1es ·estadístitques oficiais, en les quals 
molts no cveiem, la 1producció mitjana rd-e vi a Espanya és d'p.n.s 24 
milions d'hectòlitres .i la de Catalunya de 7 a 8 milions, és ·a dir, pr.o.p 
de la tercera par1J. L' ex¡portació :anyal .pot <Considerar-se d-e tres a qua
tre milions. Com sa¡p, el client més important ~s França. 
· Les mateixes cstadistiques acus·en un' consum total de uns 11 milions 
,l'hectò1itres, Ço que voldria dir que d·e la 'Prod.ucció, un cap -trets 4 
miliorns correspone)lts a l'ex.portació, que.da1ien uns 9 milions d'!heic
tòlitres al pàís, cosa en.o,rm-e i inacce.ptaOJle. 

A. S: CIUTAT.-Ve.gi l'article qu-e. va .en aquest m~mero. 

M. S. C. FIGUERES.-És im¡possilble de d.ir-1i ·en ,poques ratlles ço que, 
al nostre e~te.rudre, s'hauria de Ü•e.r· a l'Empordà .1per millorar les oli
veres. Es traiCta de p.n problema !bastant comp1exe. Essencialment cal 
adobar bé,' esporgar bé i combatre les malalties; però els pagesos em
pordanesos, havent perdut l'amor per les olirv.eres, es mostren re.frac
laris .a im¡pJ.antar nous mètodes de conreu que resultar.i-en .un xic 
disp81n<diosos. 

A part li enviem aLguns fulloetons que tracten de la q" estió. 

R. s. 
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CALENDARI 

de sembres plantacions de les Hor talisses i Farratges més 

generalitzats o cultivats a Catalunya 

E s sembren: 

' 
NOVEMBRE I D'ESEMBím 

HORTALISSES 

Bledes grogues o blanques.-Borratxes.-Ceba vermella p·ar a cabes

-ar.-Ceba dolça d'e Sant Vicens.- Ceba blanca, grqssa.-Col de capdell 

o de soldat.- Ceba de P asqua o Pap·alina.-Ceba genovesa i altres de 

fulla llisa.- Ensias escaroler de primavera.-Escarola de cabell d'angel 

(sen se trasplantar ).-Espinacs.-Faves.-J uliver: - aps rodons, blancs. 

-Pastanaga de taul.a.-Pèsols de set s-3tmanes.-Pèsols til'abecs o Ca

putxins.-Pèsols veli s d 'A ustràlia.-Pèso1s nanos de vinya.- Porros,

Ravenets m tjans.-Ray_enets rodon~ .-Remolatxa de t·aula.-Serfull. 
Es planten : 
Alls.- Escalunyes.- Escarxoferes (millor en novambre) .- Maduixeres. 

En climes temperats comen cen a sembrar-se a últims de desembre 

en tend:as: Albergínies, Pebrots i Tomàtecs (primerencs), així com en 

clime m olt frets deuran fer-se en llocs abrigats les sembres de les Ble

des, Julivert , Pasta-nagues, Porros, R·3molaL'"\:a i Serfull. 

FARRATGES 
Es sembren: 
Trèbol gro o Trèfula i Trepadella (millor en novembre) . 

Per majqrs detalls dir igi r -se a F ill s de Nonell , P laça dè Santa Ma ria.

Barcelon a . 

··························································································-······ 
PUBLICACIONS DE 

I'Es<:ola Superior d' Agri<:ultura 
BARCELONA 

A. MATONS 
]. RAVENTÓS . ., 
J. M. SOLER I COLL 
M. ROSSELL I VILA. 
F. NOVELLAS . 
M. ROSSELL I VILA. 

J. S ALOM. 
J. M. R ENDÉ. 

Fabricació d'olis . 
L'art de fer bon vi. 

6 pessetes 
6 » 

Les llets i llur apreciació. . . . . 
Reproducció i herència en el bestiar 
Anàlis i d'adobs. 
La vaca lletera (Les vaques i la 

4 
4 
3 

producció de llet) 6 
L'ametller . . . . . . 4 
Organització i guiatge de Sindicats 

agrícoles. 7 

» 

.» 

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

o ' 
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Els Adobs químics - de la casa 

Quintana dl. ~orres_ 
Ulllllflllltlllllllllllllllllllllllt 111111111111111111111111111111111111111 

Enriqueixen a l'agricultor 

Aixi ho ceriifiquen iols 

els que els han empleat 

Ous desínfeclanfs per 

- a gallines i coloms -

11111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Quintana 
~Carrer de Barcelona, 4 · .. . . 

Estab I i ment d'Arboricultura 
--;~s;a:~ndada O ft U I O ft LS I ft ft fi El 
Prov~ïdor de 
la Reial Casa 

Successor de .VIDU A i 
FILLS DE ). ALSlNA 

Rambla de 
Miró, 46 
REUS 

, Tarragona 
Tel. 624 

Espr.cialitat en el cultiu d'arbres fruiters. Grans exis
tències disponibles a preus mòdics, en Ametllers Desmai, 
Garrofers (Negreta de Pom i Rogeta Valenciar.a l, Avella
ners (Negreta de Ja Selva), Pruners Reina Clàudia 

Prunes Ret 
8 

verda, <?liveres Arbequine~. Llimoners, Ta-
Ctàudt ~ _ rongers 1 demés aFbres frUiters en general. 

a ver 3 Demani-vostè, avui mateix, el catàleg ge-
nera! . que tindré molt gust en remètrer-Ji de franc, a ixi 
com instruccions ~specials per a la bona plantació, etc. 

= 

= 

Molins·i Jriturodors "JORRHS" Editorial Catalana 
Per a Moresc, Ga
rrofes, raves , Sè
gol i tota classe 
de cereals. Els de 
major rendiment i 
de més durada. 
Proves gratis . 

. Més de cent cartes 
cte referència. 

MAR«: TORRII!I 
An!}eiS, 12 
Barcelona 

=======S A Facilita al mateix 
• • preu les publicacio11s 

divulgadore~ dels 
Serveis Tècnics d'A
gricultura i els textos 
d'ensenyament pos
tal de l'Escola Su" 
perior d'Agricultura 

Plaça deh Angels; .:Z i Ferlañdli.a, 7, 9 i tl 
Administració: Carrer Escudellers, to bis 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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D ~ _ O 
SOCIETAT ENOLOGICA DEL PENEDÈS · 

(Societ a t Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I C.A - Vilafranca del Penedès 
AGÈNCIA A BARCELONA: València, 278 

••• • •• 
PREMSES CONTINUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

.PREMSES A MÀ: TREPITJADORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius ~ 

Productes Enològics 
Adobs químics 

Aparells d'anàlisis de vins 
Sofres i Sulfats 

• I I • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I 1. I • I I I I I I I •• 

' 

Maquinària i aparells per ~ l'agricultura 

PERE PARÉS 
-1 Passeig Duana, 15 
1 Barcelona 

Diversitat de models 1 

i tamanys de filtres per 
a vins i mares : Filtre 
u niversal pe.r a vins , li
cors, alcohol. etc., re
gulable; funciona amb 
discos dc cotóque es 
renten i tornen a ser
vir, per tant. no hi ha 

· gasto d'entreteniment, 
com de paper amianto, 

etcètera. ect. 

En dlrlgfr.vos a tes cases anunc!adores, citeu AGRICULTURA 

f 

• 

• 
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Anhídrid suturós líQuid Puríssim 
~~~~-~ S. I. C. M. 

Econòmic 

Per a sulfitar mostos. conservar vins, 
desinfectar recipients, és iusubstituïble 

Senzill - Pur 

Sals de Potassa 1-------1 

de lllsàc:ia 

, Le1 mé1 rique1 

Exemptesd'impore~es 

Les millor presentades 

¡--------- Les més barate• 

Sens olor-Sens sabor ••••••••lli En~rgic - Econòmic 

Clarificador per.· a . Vins . 

~ ~ T e t e .d e 'B o e u f ~ ç 

@PAÑIA ~È!KIAL I~t1UCA 
AGÈNCIA DE BARCELON:A 

Gran Via Laietana.. 4 - Apartat 872 

I 
Publiquem i subminlstrem, gratuïtament un ButlleU Agrlcola quinzenal d'os

~----c-il-·la·c-ló·d·e-pr-eu·s-in·o-te·s-út-ils·s·o·b-re·A·d-ob·s·i·P-ro·d-uc-te_s_p_~_a_I_'A·g-rlc·u-ltu·re------~ 

EdUorial Catalana, S. A.-Seccló d'hnpremta .-Ferlandina, 7, 9 i Il. Tel. 5329 A.-BARCELONA 
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