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¡Viniculto:rst 
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: Fafeur - Catalanes 

M A :R. M O N .. I E R · 
Tubs d'immersió per a bocois, aixe
tes, coladors, records, efc. - Tubs 

• 1 d~ goma, aspirants ratllats, blindats ·· 
i llisos 

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

' ' ' 

Jl ' 
' . . 

Material Viti-Vinícola, Productes Enològics marca ENOL 
Aparells per a anàlisis deis vins 

•••• 
'\ 

VICENS VILA . CLOSA 
' 

~( S U e e E S S O R 0, B. K E G E LS . .I VIL A) 

Passeig de Gràcia, ss · 
Dirèc:dó telegrlúic:a e .KE&EVILí' 

TeU:fon U'S &. 

BARCELONA 

~· .......... ~ 
En dlriRir-voe a l81 caaee anu11clildores, olteu , AGRICULTURA, 
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MàquinCJ d'escriure 

- UNDERWOOD 
Compa.nyia Mecanog-ràfica 

Guillem Trúl)iger, . .S. A. 
Campió oflcial -durant ' 
17 a..ys consecutiu~ Balmes, 7 Barcelona · 

··-------------------------------· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ASSECADORS Demanint-se 
detalls i 
pressupostos per a productes ~grícoles 

Maquinària .S ub mi n i s tres i n d u s t F·i a I s 

MallorC D, 280 

LI ú ri a , 1 O O 

BARCELONA 

c. A. OulliHo, Ing. 
Agència Tècnica General 

- -
Telèfon 1066 O 

Telegrames: . 

"0 u li • no at g" 

·····························································••I{••································· 
Estab I i ment d'Arboricultura 
Casa fundada 
en 1870 

Prov~ïdor de 
la Reial Casa 

DHUID HLSIHH üEL 
Succe>sor d ~ VIL) UA i 
PILLS DE j. ALSINA 

Rambla de 
Miró, 46 
REUS 
Tarragona 
Tel . 624 

E'pecialitat en el cultiu d'arbres fruiters. G rans exis
tèn()ies disponibles a preus mòdics, en Ametllers l)esmat, 
Ga rrofers (Negreta d~ Pom i Rog~ta Valenciana, Av~lla
fJers (Negreta de la Selva), Pruners Reina Clàudia 

verd d, Oliveres Arbequines. I 1t111oners, Ta-
Prunes Reina rongers i demés arbres fruiters en general. 
Clàudia verda D emani vostè, avui mat ix, el ca l àleg g.e-: 

neral qué tindré molt gust eu remètrer-li de franc. a!XI 

com instruccions especials per a la bona pla ntaciò, etc. 

Molins i Trituradors "JORRH8"' 
Per a Moresc, Ga
rrofes, raves, Sè
gol i to ta classe 
de cereals . Els de 
major rendimen t i 
de més durada. 
Prove s gratis. 
Més de cent ca rtes 

cie referènt la. 
l'lllRC TORR.U 
llnsteiS, 12 
Barcelona 

R!Ulm ot tn I 
UIOH MUniCIPHl Editorial 

Catalana 
S. A. 

d ' .A.dminlstració de la Escudellers 

Publica< ió mensual, re-~ 
dactada per I ' Escola 

MA N C 0 M U N I TAT 10 bis 

L-_D __ E __ c __ A_T __ A_L_u __ N_Y __ A-=~~~-B-a_r_ce~ 
¡:¡n dirlg'ir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

.,. . 
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els millors 
filtres a base 
d'amiant. 

a • ' 

"MOOEI?ATel!{" 

"DO_\\ NUS" filtra i embote lla 

Filtres petits per a labora toris 
filtres steeants per a strans bodegues 

Amiant ·especial quimicamtnt pur. 
S'evita eust a teles com 
en els filtres a mànestues 

El m~s modern en filtracions 

naqpinària per a tota c:lasse de 

Embotellats 

PREr1SES hidràuliques i 
de luset per a olis i raïms 

Grans rendiments 

MlllL161lNDS 
Per a eraduar vins 

, 

Robert . . Te8.:bendorff 

Bt:L: n-::t-t:a-l:l-11:1-ll:-lll:-111-:!l-f::t-l: :-ll::-li:~!II,-'JII-:ll-1:11-l:l-11:-:u:-:n-::u-;:t-J:! I-I:J-11:l~II:-:II-!:II-::J-U:I-I(:-IH:-I~-:u:-:u-~t-l::t-l::-ll:-:u:-Ht-::n-::J-I:!I~I::-II:-:u:~:n-::u-;}I~I:U~I:l~ll:-lll :'l10 
En dirigir-vos a les cases anunciadores, citau AGÍÜbuL T.liRA 
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AGRICULTURA 
REVISTA AORICOLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 I 20 de cada mes 

"• ubscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 f'ora: Pessetes 10 Estranger : Pessetes 11 

, Número solt: Pessetes 0'50 

El tractat- de comerç amb Itàlia 

ELS illost r es llegidors saben segurament que ha ,estat ,signat tm convw i 

comercial amb Itàlia qp e_ iha -entrat en vigor d 10 d'aqu est mes. 

El-s diaris n'lb:an rparlat lla1'gament, sobretot en ocasió de l' anada d·els 

teis d'E.spanya a Itàlia, i molts, dedxant~e portar per un entusiasme . 

què a ·nosaltres malgrat tot .ens sembla excessiu, han volgut veure en el 

tractaoú el començan:nent d'una ·e.ra nova ·en les relacions comercials entre 

els dos països. Després de la de.núncita, en 1921, de l'antic tractat ital.o.

espanyol signat si no recordem malament, set anys abans, les r ela

cions .c-omer·.cials er-!ID regulades provisioD'a.lment pel modius vivend.i signat 

m •abril de, 1922, en el qual Espamya •aplica.va wls productes italians els 

drets de la :segcm.a -c-olumna de l'aranzel .f\ Itàlia, en reciprocitat, conce-

. èia a Esp•anya el tractament de la nació més afavorida per tots els 

productes, a excepció del vi. 

El tractat qu.e tha entrat ara en vigència ve a regp.lar definitJi.vame.nt 

Jes ¡;elacions entre I tàlia i Espamya. 

Es !favorable, el t ractat a le nostr,es pToduc<:ions? 

Bls industrials, rpels qua sabem, no n'han quedat gaire satisfets i 

moltes _indústries a.l dir d'alguns c-ompetents, -en r-esultaraml seriosament 

per judicades. Ign01iem si re lment passarà tal com diuen ; el qu e però 

ens sembla innegable és qu•e e1s agricultors, malgrat el que pugum haver 

escrit ·els diaris, no reben -cap aventatge del tractat .. 

La. c·làusula que potser .ha estat retnarcad.<a amb més freqüència per 

la seva presunta utilitat pels rugricultors és la que' es r.eíereix oa l'auto~ 

ritZ'ació que Itàlia ·concedeix p•er ~a introducció d·e 30,000 h ectòlit1'es de 

vi espanyol. Això, s'ha dit, .contribuirà a r.esoldre el problema vinícola. 

Al nostre. entendre però, la realibat és ben diferent. 

Itàlia, per protegir la •seva vini-cultura, té prohibida la :importació de 

vi ; en virtud del conv-eni ara signat, autoritza però 1a importació de 

30 mil h ectòlitres als quals aplica un d-ret de 30 lires or pe.r vins de 
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13 graus, que corr.esp.o.n-en aproxim•adarnenb a unes 40 pessetes J?er 
h ctòlitr-e. 

El punt que preocupava als vinyat&s i-talians era aquest del vi; conei

xent les necessitats de Ioa :producció -espanyola temien que les ne.gociaci.ons 

portessin a concesions massa àmplies que permetessin la introducció a 

Itàlia d-e fortes. quantitats tde vi •espanyol que iJ:J.•auden dleterminat urua 
baixa en elS ¡prelUs cotitzats al país. EiJ.s temors ..3ira s'han esvaït. 

El ccGiorruale Vimhcolo italiano» en el seu ·darrer m·ú:mero lh.o. comenta 

satisfet; -en efecte pensa que els 30 mil bJectòlitres no s-eran i.m¡portats 

aqu·est any 'Per tal com eJ.s vi:ó.s esp-anyo1Si gravats pel , dret de 30 Ure.s 
or i per les despeses de transport, avui elevades, resU!Ltaran massa cars 
en C-Omparació amb els italians. S.egons el ~ ccGiornal-e vinicoJo» un vi 

espanyol gue costí 20-25 pessetes, po~at a Itàlia, comptant camvi, drets 

i trrunsports, r esultarà a 200-220 lires menltre ·el vi d-e 13 graus de. Pulles 

(la regió itali:ana qu·e dóna els tipus per ,cupatges) .es cotitza en l'actua
litat a 140-150 li.res i etl. de T9scana, de 11-12 graus, a 60-70. 

Per tant, segons l'esmentada revista, la protecció es~a.blerta és -sufi

cient i és presumible ~e els 30 uill he•ctòlitres no seran importats. 
Els optimistes però poden objectar que si aquest amy el vi n.0¡ és 

ex-portat ho ·pod:rà éss·er ·en tels a,ny·~ sucessius car 1~s condicions del 
mercat no són timmutables; petrò això és un xic ditficfl p,er tal com .el 

conveni té la durlilció d'un any i .potJ és~e-r denunciat a temps · apemes 

con<vintgui a1s productors italiams, si algun dia ·els éonvé, ·cosa qu-e, de 
t()tes maneres, pot posar-se en dubte perquè 30 :mil heotòlitres, davant 
dels 48-50 !lllilions que Itàlia ' pr-odueix, trÍó són un pe:till. 

Bell'Ò ço qu,e a nosaltres ·interéssa més és que encara que s'·ex.portin 

no tindram ca¡p repercuS<?ió .en el nostre mércat car il.a qmin;titat qrte Ità

lia està; disp~ada a lildqb.irir-nos re:plJe!Senta un g.ra d'•arima d>a·vant la 
que nosaltres mecessi·tem exportar. ' En teis tres anys 1919, 1920 i 19"21 hem 

exportat 5.900,000, 4.800,000 i 3.000,000 d'.b.ectòlitres, :re,specttvament. 
P~r que' es vegi .,;eil valor de la ·concessió italiana iil!'hi ha prou aJIDb. 

reoo¡rdrur que_ eri els tJres anY's -esmetntJats, sens·et co;nveni, ni ltra•ctJat, _ 
Itàlia ha comp·rat ·a Espanylil 491,000, 171,000 i · 134,000 h eetòlitres, quan

~itJats oastam.t més grans de la que ara, si tot !Va bé, ens pe'l.'met d'ex
portar-li. 

Els italÍ.ans ·han sabut negociar !bé; tot- l.f·ent Vl_eure que a:c.o.rdaven con
oessions no les han aco·rdlild.es o les !ham aoordaà·es rfktícies o les han 
conceçlides f-ent-les VlaJàre molt més del que vaJien. 'Això lha passat 

per ·e~emple amb :e-1 raïm de tJaula produc~e espanyol importantíssim i 

d-e .gran anClmenlilda _al món. . Per aque~t _ _pr.o.ducte els negociej ad ors -es
panyols han o-btingut u!fia reducció de drets ·però sols per '1.-es eXtpm-tacions 
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poste-rio-rs •al primer de desembre, època en la qual ·en •eJs me.rçats ita

Uans 'escas8leja •eu raÏllll del p•aís. El ~ostre raïm entrarà a. Itàlia ~ols 
quan no pot f·~T ·C?mpetència a l •raïm italià; per rtaJDt ltàli,a_, no ·COÍl:Ced·eix 
cap favor esp eciaJ i ¡p.·o fa més que permetre l!lll pmveilmeo:J.t del ~e.:t1 merca<t. 

Ells rdos gov·ems !han <COIIwingut :!Jambé que una comissió especiM de 

', pèrits ·estudiï -i propo:si ,ells mitj·ans. encaminats a :evitar la competència 
en els memats ·exteriors establínt a·cords que r.ag-Iamootiñ ··el come-rç 

d'e~porta.ció. Es -tJr.acta d:i~·e.dir ~que ;e~s dos països, que ~:x,porten si fa 

o no .fa els mateixos próductes :agríco}es: tarong·es, vi, oli, arr.o,ç,, fruites, 
- etcètera, -es <facin rrna:i. lluitant en els ma:tJeixo~ mercats. 

· T•eòricamen_rt '·a ~dea és estúp~nd•a; en •la pràctica, Em canvi, conf·es
sem qwe ens semb1a d'imp.o,s·silile. :reali-úzrució. A,quest acord no. •pot rea

litzar-se més que amb 'UJll· trust o dividint-§e ·el¡; mercats •O amagant 

l'-oifigen deJ.s productes o -establint un p;r.eu úni-c ·P~ ·oada merc31-t. 

--~-o ·cal •aturar-!Se a demostrar que to.ts aque¡:¡ts -camins presenten se
ri-oses dificultats i q:ua qvalsevol d'·ells qu-e s'•esoollis portaria en de.fini
t1Vla un pe-rjudici pels ex-pot:bador.s espany()Is supedJtant-los p¡e.r sempre 
més a•ls itaJi•an-s més 'organitzats i més pneJÍ¡·aratF!. _ -

Al nostre, enten-dre -aqueBta mena d'aco-rds només són •possibles entrte 

païso¡s de pro-ducdons -diferents o comp!ementàri•es -i no entre pa ïs os de 

p:i'oduccions i-dèntiques i .per consegü ent ,d'inter,essos contraposats. 

T1e1nim ~a -conv~cció que 1els tècnics nomena-ts 'hauran de renunciar 1a 

pmpo,sar els mitja,ps !demanats. 
AUGUST MATONS 

El Museu d'-Agrieultura de Berlin 
Carta d'Alemanya 

A BANS de pÒsar els pe-as a:l portaJI, . un •rètol us diu -l~s condi~ions d',Em

t<radla, J.es !hores d·e Y:hsita, ebc. Per ·a que el públ<ic no es moJ.esti 
Uegint massa i ¡p<e.r a que no ibJagi de llegir de massa lluny, a:l peu 

de la porta del j'a:rdí, jun-t aJ c:rurrer, es podem llegir unes II:eltr es grosses 

que diuen: "Obert". -
Es VIeu- ben bé -Ia p'l'eocThpació que han tingllit cls _d~redo-rs del Museu 

d'Agricultura de Berlin, per ¡a, atraure •la g-eni que passa p el carrer. 

AGROLYSINE - ZOOLYS INE - LYSINE 
Laborator'i: IZAGUIRRE Germans i C."-Diputació, 251-Barcelona 
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Entre e~Ls vianants n'hi haurà d'mdif.ewen:ts que no faran el més petit 

cas d·els rètols i seguiran •end•ruvant. 'Pierò t-ambé n'hi ha d'interes.s•a:ts 

que si no fos 1-a invitaoió que ,eJ:s fan els rèto.Ls, seguirioo ·carr.e!I' avall. 

I m{)lkJ, sen•se creure's intereSS/ats, per suggestió d'unes Ue:tres incita

dores, 'entren i vewen 'cos·es insospi.tadres, aprenen :agricultura i, sobretot, 

aprenen a estimar les B~ctivitats lfonamentJalS' de la vid<BI .econòmka, que 

es troben .reftecúclres en wes ·co1lecciorus visto&es. 

Entr.em 811 Mus-eu : Unes virbr:ines .amb models mini,atures dels tipus 

d'ar.a;dJe!s usats en eLs dhnersos p•81ïsos, · r-egions i ·OOn~rades. Seri'a ben 

dtffcil comptar-los; p:erquè .n'lhi !ha: mo'Lts. Però ;pensem que més dilfídl 

que comptar-los ha •sigut lfer-l{)S. Quantes ·coses s'aeonsegue-ixen amb el 

tr.e>.ball constant! Aquí està el secret de les cose¡s de vMua que b!an fet 

i que fam els a1emanys. 
F·iquem"nos 1per 'l'espaiós hrull oentral, que v·eurem el que és un mu

S81U ,a,lemany i, rul mateix temps, ;po.drem a;p:e.ndrre com se rfa un Muse-u 

d'ag.ricuitp•ra, ·cos·a que em. SJembla plena d '.iJllterès per a.J.s que oo 

p.l'eo,cupen .p-el desenrotll{) de la riquesa a l'BJ nostr-a te1rra. 

Mà;qtV.nes, apa11ells i ip,roductes -BJgTí,coles donats pels propis cons

tructors, · fabri-cants o productg,rs, instruments pooa·ts fora d'ús _per ¡algun 

aocide'llt, mim.trutur.es f.etes ¡p·er · alumnes d'-escoles prof,essionals; veu's 

aquí una ,part ·moJt important d-el conrlinglJ;t del museu. 

Aquí podem lap,e.ndre ·eJl !Í'jl.ncionament d'una màquina, mer.cès ·a 

unes secc!ons tr·ansv.el!'sa1s, 1a nns plàn-ols i a unes explic81cions que la 

mateixa -cas¡¡¡ co'llS.yructo:ra va posar 1a ·la vista del púb-1-i.c. Allà poqem 

veUTe uns mo-dels mi.niatmna d•e g.ràngoo ·agríco]ies modernes, a:mb totes 

les insta1laci<ons .prò·pi-es per a les --pe,rsones, el bestiar i la co¡nservaeió . . 
dels !productB!S de <La terra. IN-o h.i 1fal.ten pas ninots .per a .representar 

per~-oneti:- i ani:rnJal.s en llurs pròpies -actituds, ·en rellació als ol5j.e'Ctes !i 

a •les 'c-orustruocions que s',exposen. No . m:anquen disposititus per a f:e1r 

- veure l-a distribució interior ·de les casB!f:i, d·e -les corts d•e: porcs o de . 

vaques, dels dormitor.is P'er' a oJJrers ag,rícol-es. 
'" U<n.a firma illdustri·aJl -ens f.a vreljlre un nou sistem¡a de construcció 

de c-oberts; una altr.a ens· ensenya uns n-ous models de portes; d'apli

oacions rurra]Js ; • un~- altre ens pres•ent¡a fotog:rafi~s d 'aradreiS elèctriqu'ei?. 

Tot h-o · v:an 81n!V'iant les cases construotores 1a·· mida .delis seus avenços; 

tot 'es disposa .per a pr.esentar bé ·el seu' obje-cte i .e-ls seus :aventatJges, 

foot veure p•arts ~squemàtiques i donant expl~oa;cions. Les lfotografies 

fan un gr.run. .serv·ei presentant -en ¡p]!enes furièions o -coordinats .a;mh ilurs 

elements -anexes les peces, els :a¡pa.:l'eThs o .les ·install.B~cio.ns qu;e¡ formen 

-parb ·de •les· co1leccions. 
-

Tot ·això oontribuedx a donar -a:l musB'!l ,eJ. caràcter d' expo.sició per-
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manent; i, -per si fos poc, mirem Lw .colloc8Jció de p·lomes feta per una 

fàbrJ.ca de 1coixiill& ·i ·ed:red<Jns, que ostenta ·pomposa'Inent 2eJl eeiU nom, 

o una · sèrie de :productes illiSiecticides que d<Jne~n· •ben bé a veure U ur 

may.oa, <J unes ta)l.les ploenres de caJtà:l!egs d<e v-enda que dem8Jllen ésser 

fuUe:j aJts ·P.el públi-c. 

NiaJturalment que 1'WÍ són pa,s tot <:oses de 11egu:si m-{llrc¡antuista. Hi 

ha mo[tJes colleccions qile no d·eixen véure més . que una preocupació 

ci.entifica J. nn afany d';e¡nseny8Jr desinteress8.JdaJroent a·ls vi.sit:ants. Pro

ductes de 'll:a -terra i de La ·ramaderia, J8.mb lluns div-erses f8.Jees de tr8.Jns

form.a.Jció industr.ia.ll -i n·otes estadístiques de ,p;roducció i v•etn.da (blats, , . 

fruita, Uan.es, etc.), tot rigurosraJroe:nt o·rdenat:' i cla&Sificat, tot illustr.aJt 

8Jnlb mos1Jres, gravats, esquemes i quadro•s sinòptics. Fins Ja nodrida : 

collJec<:ió zo.oJ.ògica, Ja botàni·oa i la mine·ralògica ens poden ifer yeure 

una pneocup8.1ció per l·es .ciències - auxiliars de l'agricul:tura. Per altra 

band•a,, la •condi·ció d'aneXJe de l 'Esoo_Ja IS~erioi' d'Agrkultura assegura 

al museu el caràlcúe!l' cientflfic _que b<Jm no ·li pot negar. Amb tot i les 

s-eves notes de mercantiliJSIIDe, ·respon m<Jat bé a U'Illa. finalitat d'ense

nyança a,gríco1a, ta,nt per al pob<le com p:efl' als especialistes. I pot ser 

que 1es coses expoo8.1di€1S per interès de f8Jbricant o de pr<lpagandista li:n

gui.on més valor docent que .I:es que ha posat ·el científic' d.esi:nte'l'essat d'e 

resu:ltats ec5_mòmics personals. 

De toves m:aner-es, ,crec - que aquesta ins1Jitudó alemanya pot donar

nos •suggestions m<Jlt ú:ti·ls quan els mostres elements_ directors es deter

minin de ·pile· a fer un Mus-eu ·Català d!Agricultura, en la :fatmació del 

qual haurien ·de ·pend:re ',part, no sols els tècnics oficials, sinó també 

tots els pa.Jlticu1ars interessats, socialme!Ilt i particularment, en ·eil pro-

grés de la nosi'l'a Ag.ri<cu.ltutra., ' 
No hi hauria oap inconvffll.tent en que els objectes exposats portessin, 

c9m a Alemanya, 1ea nom del donador o de ·l'instal1ad<Jr. 1Si la condi

ció de ·contribu.ient a la formwció de ·l•es oolleocions del museu podia 

repol'tar algun benefici e·conòmic als partkUJ1wrs, millor. !Per damunt 

de tot qu1e1çlaria la divuag8.Jció de .les cos·es agrí-coles i el desenrotllament 

de la rique-sa de la nostra ter.ra. 
JoSEP MALLART 

BeTlin - Charuottenbu!l'~, 1923. 

AGR .OLYSINE, anti c ri ptogàm ic, bacter icida gene ra l. 

Específic en les ma lalties de la patata, cep, pomera, etcètera 
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L'extracció de l'oli de granet a Perpinyà<') ,.. 

I 

E N un article encalla recemt, sobre aquest8.1 qüestió, hte dit la pèrdua 

re~ativament imme-nsa que feria la viticultJura frances·a deix8.1Dt d'l)

tiutzar aquest .producte que és re-l graneú d!e !'aïro. 

Gairebé a l-a mateix,a època, el m~u amic i condeixeble Bonnet, di,:

re<ctor dels Serveis d'01e."i.cultu:ra a Marsella._ s'havia pr<eo.cupat :dell 

tractament en certa manera ·rural d'Ún •altre 1$0producte dels nostres 

cultius meridionals: la sansa. I com que una installació que no fun

ciona no més que alguns d.ies a l'any és sempre costosa d'amortitzar 

•pels ~nteressats, en hav1ra tingut l.a :idea de tractar amb els mateixos 

aparells els gran-ets de raïm, a ['B'fectJe de ·retirar~ne la matèria gt·assa, 

absolutament .iJgual ·que pe1s .pinyols d'oliva. 

Ajudat per un constructo,r ami·C seu, 'l'enginyer Chevalier, :i per spb

vendons notablles dels Off.i.ces agrico1es del Migdi·a de Franoa, Mr. 

Bonnet ha pogut : 
Primer: Crear en ¡p·riiDcipi una petita instaU.aeió d'a-ssaigs ·al moli 

coopewatiu lde Nimes, •per a disposar tel mètode i •els apa-rells. 

Segon. Fer .adoptar i posar en .pràctri-ca, en un•a instaU.ació de:tyl~

tiva i industrial~ el pTocediment d'extracció pel13 di.ssolvents, a [a des-

tilleria . Co.o.perati\na Lat üatalana de (f?·e-rpinyà. _ 
~ 

En conseqüència ens tha .B&tat donat r ecentment (-3 de maig) d'ina~-

gurar a Perpinyà amb •aquests senyors :i a1guns altres r;onvidats de La 
I .- • 

Catallane, sobretot els tècntcs ofi<Cials dels nostres veïns d'Espanya i 

d'Itàlia, 1-a primera indústrja d'extracció especialitzada de l'oli del 

granet, que ·nosaltres sabem fuiilciona en territor·i francès. Jo crec que 

la seva descripció i els seus primers resultats, són •susceptibles d'inte

ressar ah:; viticulto:r-.s serV'int de ·comp'lement ai :meu !primer artide. 

No es traota pas de llançar-se immed.iatament, seg.o.ns el meu cr-iteri, 

a insta1laoions especta:litzades i isoll<ades anàlogues, per aquest- fi ' sora

ment. Això serra oblidar que ell graruet n.Q és en resum niés que un úlmm . . 
soprod"Jl!cte en la 'l'ealització del qua1,1 el 'Pr-eu d•e cost, wbretot 11espetcte 

a la mà d'obra, tindrà UD•a importància primordial. Jo crec que l-es 

installacions semblants, no poden ésser aconsell-ades més que ·allà on j·a 

hi ham .grans acumulacions~ de brises a .caus•a de l'-elld<stència die grans 

ce•llers coopeTaibius o de .cooperatives de vinificació, on per consegüent 

(I) Revue de Vlflcullure , número 1527. 
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ç.-CLE'I:RA C,, 

Reconeguts '))els tècnics 
coq¡ els de major rendí

menti de més utilitat per a 
tota' clas s e de cultius. 

Tot agricultor progressiu i 
amant dels seus -interessos 
que desitgi augmèntar consi
-derablement el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels aventatges que ofereix el 

.. ,CLETRAC"" 

Tipus' W 1,4/22 Hp. 

Aparells complementaris de tote.s classes i 
marques , a preus considerablement reduïts 

per a tota classe de cultius Dem<1nar catàlegs i proves al re-

p e s s et e s 1 2, 0 00 presentant ~general a Espanya: 

- Tipus F 9116 Hr. Automóvif Salón . 
per a vinyes, horts i petites . 
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MaqJtinària i aparells per a l'agricultura 

\ PERE JPARÉS .! ~~ 
Passeig Duana, 15 I ~ f-J. 

¡· B a r e e I o n a , ~- ~%'~. y,· x 

Diversitat cl,e models i F1f 
tamanys de FIL TRES 
«SIMONETON» per a 
vins i mares : Filtre 
«Universal» der a vins, 
licors, alcob Ji,- etc. , re
gulable; funciona amb 
discos de cotó que e§ 
renten i tornen a ser
vir, per tant, no hi ha 
gasto d'entreteniment, 
com de paper amianto, 

etcètera, ect. 

•.... .... , ............................... .. ......• 
En dirigir-vos a les cases apunciàdores, citeu AGRICULTURA 
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Per aire comprimit: Alta pressió contínua : La compressió 
de l'aire sols es verifica una vegada al dia: El més eficaç per 
al tractament dels arbres :: Adquirit pels Serveis Tècnics 
d' Agricultura de la Mancomunitat de Cat~lunya :Blanqueja 
i pinta 100 metres quadrats en 10 minuts : Adoptat per més 

de 200 pintors de Barcelona 

lil XtriDÏil REPRESENTANTS: 
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Per a ' tracta- Bentnst, Turptm I (.8 

ments del bes-
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Al c_UA a qualsevulla alçada i en el caudal 
~ que es desitgi, pot obtenir-se 

còmoda, fàcil i econòmicament, adoptant una 

BOMBA BLOCtl 
La única que no necessita eograssament :: La \:enen 
* • * * tots ets bons electricistes de Catalunya * * * • 

JAUME CUIXART 
CONSTRUCTOR 

. 11 1 

Oficines a Barcelona : Gran Via Laietana, .:tt, pral. 
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HHJOUS, HUUS, JOJXOS 
mao.ns (pleps 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 podrà servir-lo en 

Màquines, Forns Assecadors 
i tot el que ~rtany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials pe~ a C<?nstrucció 

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

VD~. J. F~ .VILLALTA, S~ 
BARCELONA 

EN c. 

I 

'-

Oficines. Apartat correus R. 0 65 := 
= Nou Sant Francisco, 28 Telèfon ssa § 
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es manipularan ràpidam(\nt ta questes · ·enormes masses de brises per a 

retirar-ne Jdiy.ersos soproductes a la vegad'éL: 1' alcolhol, primer, que pot 

IP'&gaJr ·C8Jr ·J.a nostra :intervenció, després, l'àcid tartàri.c, l'olli de granet 

i el seu turtó, encara prou :vic en awt per a poguo€1r ·servir al menys 

com adob per a femades, etc. 

Jo m'he bas·at •altrament -en els càlcuO.s <tel .principi d·etl meu da·rrer 

article, so·bre la recuperació de J.'ofi de la meitat ,sOO.ament dels granets 

Esquema de la instai·Jarió de La\ afal ane per l'ex tracció de l'ol i del granet de raln• . B, dipòsit del 

dis~olvent. O, destil·lador on l'oli és se¡Jarat del dissolvent. E. exJractor on el dissolvent enviat 

del dipòsit 8 mitjançant Ja bomba P dissol l'oli contingut al granet. R, refrigerant on el dissolvent 

es condensa. Q, recuperador del dissolvent 

recollits a França., admet-ent que •aquei:lóa reteuper.ació de soproductes no 

fora potser pràctJca per a l'altra meitat, repartida €n ma:ssa mans iso

lades. La Catal>a:rue, trobanb-se en condicions, ja que ella tracta anual

ment set mrlions dnc cents mil quilos d•e brisa oi en manipula .cent 

tones diàries, s'ha dernaJt temptar pels iniciadors del proced1inent, i el 

seu simpàtic presid!ent Mr. David Gastú ba •acreditat llurs afirmacions 

ja tp•rovades per aes experiències e!ll petita escala .fetes a Nimes. La 
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realització ld>ei Plerpi·nyà, ens ha sembl•ai ·pertfectament a .punt i dtel iot 

capaç det responare a ies previs-ions dels organitz-adors. 

Es composa en resum, de dues parts: 

Primera. Installació de trencament i secatge del gra, feta •a:rnb l'a

juda d'un triturador i d'un secador , format per una canal d.e doblle 

co!berba; entre les dues oobe-rtes ci-rcula vapor a un•a temperatura de 

100 graus, a;proximadament; dins la canal roda un cargt J. sens fi que 

fa oaminar la matèri-a, lla qual portada a un estat d'hp.m:itat de prop 

del 25 per 100, és finalment •elevada a·l pis s.uper·ior que domina els 

aparells, i va ·a acumular-se sobr.e lla tna1pa de carregament de la mà

quin•a: -extractora. 

Segona. Installació d' ext:vacció del g:t'an•et trencat i u.n xic asseoat, 

per rm· dissol!VeJnt apropi>ai que arrossega l'oli a un recipient on és sapa

rat d•el dissolvent; de tany en taní l'oli es treu quan el seu nivell assoleix 

una alçàJria suficient, memtne que el dissolvent destillat és 1,econdensat 

en una cisterna subterrània d'Qin• ·l'Els ba-mbes -el treUJen a .oada no,va 

càrrega de f.eoctractor. 

Com es veu, •aqu.esta in•stallació no és ·pas compJ.icada, i el dC'le dte 

la matèria ·oom el del dissolvent, són tan clàssics com en to·tJes les in

dústri-es que -extreuen les matèries grasses ¡per mitjà dels dissolvents. 

Le~ bruses tTactJade.s, ja per t<la Catala·n:en per a ·recuperar ll'a1coho'l, 

primer, l'àcid tlilrtàrk més tard, es presenten d•esp'l'és d'aqu•est darrer 

t:vactament, contingud·es 1en grosses caves lde 900 a 1,800 hectòlitres reu

nides ei1 bateries. Eis primers centím-etres d'aquestes brjses, esgotades 

però nG assecade.s després delos dJarrers !lavatges (octubre d•e• 1922) es 

floreixen i .¡¡,s desp:r.ecien, .p:e:rò-' la resta és p,el'fectament conservada (1). 

Amb pala es tiren a un ·Conduote -qUie loo ba:ixa sobl'e el tdador; de 

manl€1fa que JIJ.O hi ha manipullacions especi-ruJs per a l'extracció1 die 

granet, ja que hauria precisat de tota mli!mera arribar a b)lidar les 

tines per a la campanya oogüent. 

La primera dmcultJat . a .resoldre ha estat la dre¡ trobar un bon tTi-ador 

capaç d'operar amb brrses humides, ~&ense necess:itar un seoatge previ, 

com ho f•eüa preveure la meva precedent publlicaoió. La indústri>a fran

c:esa no haY.eJnt-se encara .preocupat de resoldre aquest problema, ha 

estat precf.s de fer una enqueiSta a Itàlia, on aquestes màquines ja •ex-is

tioo i s'ha .pogut trobli!r a lplàdua un aparell (triadoT-tir·encador Gaudenzi) 

que funciona molt bé, però qp.e nosalt'l'es no descriureiiD per evitlilr una 

excessiv•a. ·extensió,; n'hi ha prou ·amb saber que :la brisa dividida al 

pri·ncipi pe.r 'un€S pues, camina sobTe te11es metàniques divefSlament ,fo

radades, i fent movimentsJ ràlpoids ac1ecuats. La hriosa oau ·a una vago-

<•> S'espera d'arribar a evitar aquesta petita pèrdua de bris~s. 

•I 
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neta que la porta aJ. munt, d'.o.n es t'l'eu més tard el combustible que/ es 

crema sota les calderes de lla destiUeria, memtre que el granet cau en 

uns ci!Stells. E1 triador pot moure's dav.ant els cups, ·sob.I"e una petita 

via Deoauville. 

Així s':extreu el 80 per 100 del granm eontingut en iles brises, 1encam 

que aquestes portiJn: el 70 per 100 d'·aigua. Aquest aparell permet de 

tractar 2,000 quilos de brises a l'hora, i 100 quilos de bris•a !pOden 

donar 20 qui.J.os d'B granet; això fa. 20 tones de brises tl'a.ctades per. dia 

i 400 qujlos de granet cad•a hora. La força motriu necessitad•a és de 

::J cavalls donats .per rma din.arno, -i n'ihi ha prou de cinc homes per 

se.rv:ir -l'aparell, dOts a les ti!Iles i tres al se1paradw. 

Sortint de les tines al granet 1arrhlJa al secatge amb una gr.au inicial 
\ 

d'aigua de prop del 70 ·per 100. Es pujat per uns catúfols a la C&iJlal 

sooadora, i '8sca1fada al vapor, de .J.a qual ja !havem parlat i hi .fa un 

primer 1Jr.ajoe1cte de rtota la llargada del local i arriba així a un tam;tbor 

especiwl que el.imirua les poques :peillcules que .porta; un al·vre canal 

sem'b.!Ja-nt el porta al tJriturador. A la sortida d'ací -la farma grossera 

d·el pinyol ifa encara un !IlOU traj>ectel ¡pel secado·r p'Br arribar a l'elevado·r 

que el porta al primer pis, no portamt aleshores no més que un mà

ximum de 25 per 100 d'aigu;a quet no dificulta pas l'extracció. 
I 

L'e'xtr.actor és un g'l'an cihndl"e que pot contenir 2,500 qu:illos de rna-

tèria,,1 i que rep vapor di·recte al mig dlel seu fO([l.s infurior, i porta~ :un 

serpemtí d'esoa1f1ament. Al tfons i a sobre d-el serpentí hi ha una te1a. 

metàl:lica sobre la qlll't.l •s'•aplica una tela de sac que convé d·e CMWiaT 

i de rentar rcadla dos di•es. 

El ·fons su¡perior estàl previst en el seu centre d'una tap:a d'autoclau 

con,esponent a la tr·apa del so.stre superio~ al qual hru estat ,POrtada 

Ja f~ari.na d:el gra. N'hi ha prou d'obr1r aquesta t11apa i aquesta tapa 

d'autoclau per a poguefl' fer entrar a ·l'extractoir sols 2,200 quilos de 

g.I1aJDets trenc-ats, ja gue l'ompJimoot total amb 2,500 quilos ba estat 

reconregut corn perjudicial! pel I"endiment, a conseqüència de l'apiso

ruament d:e¡ ·1a matèr~a durant l'ope'l'ació. Per davant, aquest cilindre, 

està pTovist d'un .forat pel qual es ¡pút f¡er el d-escar:regament al .final 

de !l'operació, i sobre ·els costats de les can!311itza•cicms per ren trada i 

la ,sortida del dissolv-ent i l'entrada i sortida del vapor, 'Car hi ha cal~ 

f1acció a dos graus, vapor a baixa i alta ten•sió. El ea;rregament no 

d•eaJl!ana més que lail:gullJS min'Uts. 'La descà•r,rega és una rni·ca més 

llarg¡a, pocò el c-onjunt de .J.•es dues op!BTaciO!Ils no fa pas perdre més de 

trenta minuts. 
ENRIC ASTRUC 

r Acabarà Director de l'Estació Enològica del Oard 
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La secada de prunes 
Ca:vt~ desclosa al selll.yor R<a.anon Sala, a Bal&guer: 

MOLT senyoü•r meu: Elll. llegk l' aTticl.e ·p·er vostè .publicat ~u est ~stiu 

• a AGRICúLTURA ·refe.!'e.nt a prune1s, en el quail donava 1nstrucc10J;lS 

per a secar-.J:es, jo .i molts 'Com j.o, que h'avent tingut producció de ¡p·ru

nes ens quedàrem sense¡ poder-les v·endre, tiil!gué-Dem .intents de segui~ 
els consells que vostè ,hi dóna: això tés, secar-les ,per a provar ·diesprés de1 

v.endre:-les ·seques ·en llotc ·d·e' tendr-es. 

Però, am~c senyor. Sala, una •cosa és asseCJar pit:.rm·es pel consum de 

la !Casa, i una a..ltra ·Cosa ben dis-!Jinta és industri&litzar la 'secada d'una 

collita d·e prun·es d'aLguna :i.rr,tpo.r~à:ncia. 

Coüm q;ue veig que vostè tés peTsona comp.etoot en' -l'afer, i co¡m pe·r 
alrtra p&r·b vei>g qpe >C·oneix ipenfoecna.anoot la l.diosincràJcia de11 pagès d'Ur

gell, i el ve1g a vostè rusposat a ori;entar-lo i guiar-Jo, admed.i que li 

fa-ci unes qul¡l.ntes oonsideraci.o,n.s r eiSpecte 'a la plantació de ¡prun-eres 

.a rr'Urge.Jl .i t8l1s r.e.sultats assolits fins ara. 

Eis pagesos som així: veiem qu¡e -al veí li ha anat bé la ve1nda d'J.ID 

fruit, tots correm a plantar arbres d'&quells. Sentim a dir que1 ¡en. Tal 
' ha d'et tantes ¡pessertes d'un tros ·de terra ·en t&nta 'eocúensió, i ja ens 

teniu !1 molts desi•t josoo 'cl•e ' lfer-ne ·a.J.tne t&nt. Va ma·lament ~ any, 

ja en en ·desdirÍ!em. Que lll.'ru ha bo.ru · munt de gent que •si pogués 

arrancar 1~ prrm·eres ho far.ila! 
Sembla es1:!ra'l,ly que essèn:b tl.'Urg:en tan aprop de Ueyda, s "l::¡_&gi e1stat 

tants 4 anys a ape.ncLre ['exemple de plantar ,pruneres, i vendre,les eil 

flor i toc<ar diners abans de }a •collita, cosa altament 'temptadora p~r 

l'agri·cultor qu·e té de mailifiar-se ·sempr-e d'una contJing~nda ,a¡dversa que 

ar, malbaTati le•s illUSÍoQil!S que tenia posades eR una COll.itJa. 

;Hem trigat, però tan mateix po·tse.r n'haurem fet vn _gra- massa. De 

$81guidla d'i-n:i>Ciada la lfebm de pl'antar pr:uneres,, àdhuc te:rün:t b:en · 

e;c:¡¡'e·rimentalda a Lley·da -i a >la iFUoja .la <CPruna ;Clàu·dia Verdan, dleg:ut 

a la propag&nda un cO!ffiiss!i.o·nista d-e Mollerosa, en vengué m.oatiels 

mils d'una ·classe anomenadla ((·Clàudia O.reron -mo.ltJ més gro.sea però 

mé's fada de gust, no tan s:ucósa ni !aromàttca ·OO.m la verda de Ll ·yda. 

I d',això :n'·esd.evingué una vacülació. TiiD..dran 1gual ¿or:ida al mer

c~r no e.seent talll.t :fi.Úes d-e .gvst? A~gú 'es cuidà de t~anquilitz·ar a.J.s que 

no j1avien iingnt altra c·üra sinó ·de plantar pruneres, •sense rr,tirar la 

classe qute' ereln,· dient que ·COiffi J.a da·sse Orel.l'o era mes productiva, 

,' 
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com la cosa( es venia a iJes, tot aniria bé, •Pru;què a València era molt 

apreciada. L' expe.nedo.r d'aquesta da8se COIIltestava els d1ü1tes dient 

que -a ell li era Jo mateix empeltar aquesta mena que una· wltra, pe1rò 

que n',e.mpeltava més d'aquesta c~asse que no pas de verch. de . Lleyda 

perquè •en tenia mé.s demanadissa . . 

Mentre fJ.es plantrucions han estrut en ma,rxoa i per tant sense pro

dui-r gran cosa, C81p problema s'.b,a presentat, 1perquè com la producció 

era petita i els compradors acomplien els seus oompromisos, tot ha 

a~Dat bé, pro:ò ara, enguany oabalmenú, -ha {!Oindd.it un any de forta 

rroducció amb el ple desenrotllament dels arbres i la desdita dels com-

pradors, i àdhuc l'erigua quantitat de {!Q'ffipres. 

El consell de vostè era D!portú i altruista. Assequem-les, donros, i 

a.ra li dic jo: amib }eiS .breus i <:onpises paraul es &mb que vostè -expli

cava el procediment sap que: n'tha resultat? Un desastre. 

Es tan do.lç allò de p•arar la mà i que els murci.a•ns mrut·eix se les 

cullin. És reduït el benffiici? Està bé, ¡pe1rò és benefici i no hi b81D 

despe.s·es de collir m d·'emba.lar, no hi 'ha perill d'1illa pedregada? ni 

de -sue: .es mullin si es posen a sec&r, ni· que es floreixin . 

En dir.Jli això, senyw S•ala, !Vinc a dir-li també el resuJ.tat de la 

meva ·detcisió. De seguida dJe llegir -el - seu a,rticle vaig dir a la meva 

·dOina ço qu.e calia fer amb les prunes que ·CoiDiençaven 1a madurar-se 

i a <:aure de l:'arhre : aïxò és, seoarles. 

La meva dona s''esfered. -N'hi b•an masea, no sabrem on posar-les! 

En això estàvem quan arribà, la dona del mitger. L'hi ho diem i la 

mitgera ·contestar - Jo no l•es vull pas assecar _les . dJe la meva ·part. 

Si ho volen fer V'o¡¡;tès ja ho pbden fer. Nq sabria cm posar-les. Fora 

esclava de les prunes ... I tDéu me'n reguard ! 

-~o .provarem,-vaig dir jOi. 

Les vani •provar ~·-es.caldar, ~erò, madures :om eren se'ns feien com 

una pasta. tDiu qu·e UJna dona hD! va provar quan eren veroses, i tam-
' . 

poc no se ili .acabaiven de secar ni ma~ ni mai més. 

Hi han !hagut provatures també inlf:r-uct.uoses de sO"tmetre~les a JID 

Ueixiu ofet rumb cendra vegetal. 

•Sentírron a dir· ,aquest is-úiu que a.1gums les ¡posaven a.l sol i se'ls 

cremav·en no -aseecant>set bé. Satbem d'altres qu¡e Jes tenien únicrument 

a l'ombra quan les ih&via escaiduiat UID xic el sol. D'altTe¡:¡, en canvi, 

les posaven a 1l'ombra, i quan estaven assaumallades, això és, qua!ll 

ZOO L YS IN E, poderós desinfecta nt i agen t terapèutic d'ús en Veteri

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

., 
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havien .perdut un xic d'aigua, bes posBNen aJ. sol ~ s'acanaven det secar 

ben bé. 

Aquest da:rrer .procedim ent seguírem nosaltres amb èxit, però aviat 

els sols no eren tan lf&ts i a mida que les humita:ts dei la tardor foren 

més imtenses, es f·ciJa treball quasi · bé inútil tocar-les de1 F ombra. De 

manera que· ara les tenim esteses en ·canyi.sso.s a ·J>es g011fes, i r·!J Sba 

encara a dior com en sortirem. ne podrir-se no sê n'han podrides 

gaires; aLgunes s'ib•an secat amb relativa regularitat.: (el local és ben 

v.enti.iliat) a alt-res les obi costa molt, i finalment, . :unes¡ altres estan igual 

a~i que un mes i mig enrera, totes toves. I totes plegades, •això sí, 

emrn.ore~nides -oo¡:n si s'haguessi.ln 1e~pooat únicam.entJ al sol. Provàrem 

de pre1Cipitar el secatge introduint-les al forn .del pastisser, però .es 

reventaren i D.Q¡ ·es poguerero ap!I'ofibar. 

T-emps endarrera sabe~m qu e~ es provà de secar-ne, pr01p de Molle

rusa, a Ja Masia de la Novella, amib una màlqu-imuv-fornet que aprureix 

a l'obra Le se:chage des fruits et des légumes, dehs senyors Nanot i 

Gati~, però sabem tJambé q':l·e no donà res1rltJat. 8-e'ns ha dit també que 

e:Is se1nyors -Ramon PQmés {!.ell. Palau J Ramon Carné, de Mollerusa, 

havien ara fa poc adquirit •aqu~sta estufa o fD~r.net, no sabem amb quin 

reslllltat. Sabe:{D i!gualment que e-J senyor Projecte Niubó, de MoUerusa, 

e1n va vend;re l'any pas,sat un1a partida a Barcelona qv·e havia assecat 

a la seva opropietat i que enguany el senyor .nomingo Solsona, deJ Bar-

bens n'ha a·sseoat i ha VJenut \bé. 

Jo di-c a tots a{Jllests se.nyors taxativament nomen1ats i a tots ' aquells 

que se!Il.Se ésser a:! u dits han lfoeJt provatures a:mb ,fortuna: com ho ham 

fet? N.o. els semibl:a que h1aurien· de dir~nos e:l ·com i la maneTa que 

ho han fet? 

Sem'blla que ·tot rau •e.n el moment ·de collir-les. Quin ha a'ésser 

aqueix moment? Què hi diu 1a pràc·tJka? Què hi diu la Ciènci>aJ? 

Suposo que el senyor Director d'AGRICULTURA admetrà qu e• èls que 

puguin hi diguin la s-eva en, be!lle:fi!Ci de to,ts. 

ANDREU RAMON 

. ' 
No .guardeu els vostres diners, com feien els vostres vells, dins .d'una 

calça: amagada en les màrfegues o sota d'una rajola: porteu-los a la 

Caixa rural. Us donaran un interès i al mateix temps, posant-los en 

ci?'Culació, peTmet1·eu que s'en puguin servir els companys neces .. 

sitats. 



A¡¡ricultura ' . 661 

Com se cubica un cup per a oli 

ELs' cups per a ?'li, .no te~·en pas un a tfonma detenninada, sinó ben 

ldiJferents de:ls altres; els que m~ abund•en són els de <f<>rma cu

bica o pa:raldel<epípeda, després ;vé!nen els cilindrics ; també n'ihi han que 

són de una secció triangular de tres parets o d'a:ltr.es :formes amb cinc i 

fins de si.s. 

Les parets per regla generail són fetes ' a ¡plom, no obstant tr.o.bariean 

més de qua:tre CUfPS l•es prurets dels quals tenen certa inclinació, és -a dir, 

que prenen Ja forrma cònica, però són .ben pocs. 

Les soleres o sigui la part di€1 baix no és pas pJ;ana si no un xit 

inc!lin<ada a fi de fer que ·el cup üngui un punt més .f-ondo ru J.'efeeíle de 

poder recollir ooUor l'oli ; a •l'a.ca.biaJ.ment de1 1la .i.nclinrució hi ha gene

ra.lment una petita cavitat n.oroenada cubella; J¡a cubella està situada 

R mp-re a:! devall de la boca del eup a fi que s'hi puguin d'er arribar 

sense inconvenillln t els tubs de J.es !bombes. 

La part superior d:ed cu¡p és unes vegades <feta de volta o pJana si 

està <fet d¡e pedres, però això per l'es té d'inte~ressar-nos. ja que s'ha 

d';e!VJ•taT sempre J'omplir un CUl\ d'oli fi:ns da.lt de tot. 

Si un cup fos regular no costaria pas gaire donar una fórmula. 

per il·a seva cubicació, però com aquesta r-egularitat no la trobarem 

quasi mai, no ens· toca altre remeti. que anar a .fer un trunteig. 

f ·r.imer de tot ens proGp.ravem una barra mètrica, per exemplt:l, una 

llata de uns dos centímetres de g.ruix per sis d'ample i un metre mé's 

llarga que .Ja · pro[unditat de:J cup o cu¡ps que es vulguin mesurar i en 

elLa hi farem gravar centímetres, decímetres i metres. 

De dues maneres podem •començar el tanteig: •amb el cup buid o ple, 

però p¡3r .fer millor .fein.a procura:rem que e:l. cup sigui buid. 

T•enim doncs un cup buid; preparem les mesures que pel nostre 

cas sEl!l'an una dei les ooti!Ves p.suals 'd'oli, un bocoi o un bidó, i no estarà 

de més que també tinguem .alguna mesU'ra petita, un ca,nti, per exemple. 

La part més fonda del ·cup, ja hem dit abans que és irregular degut 

&. la pend.ent que se li dóna; així és que ¡primer d•e tot hem de cubicar 

a.quesia irvegularitat . 

En una de :les estives hi posarem dos cents quilos d'oli i eJ.s tir.a.rem 

al cup; una vegada estigui l'estiva buida i hem escorreguda, posarem 

la barra mètrica de manera que aquesta toqui el fons del cup, sense 

anar a ili•ns de ·1a cubella, tal com indiquem al dibuix i anotarem la 

xifra que senyal~ que S¡erà, per exemple, 4 centímetr-es i un mildímetre. 
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Tornarem a poo.¡¡;r dos <:elllts quilos més i .pendrem la mida: 7 oent:fune

tres i 9 millímetres i així anirem repetint -l'operació fins que no.bem 

que :1a dif€frè.ncia entre les mesu·res anotades és sempre igu.al. Així per 

exemple: 

Als .200 quilos, 4.1 .centíml8tres 
)) 400 )) 7.9 )) diferència 3.8 

)) 600 )) 11.1 )) )) 3.2 . 

)) .800 )) 14.5 )) )) 3.4 

)) 1,000 lÍ 17.9 )) )) 3.4 

)) 1,200 )) 21.3 )) )) 3.4 

Veiem que fins a 600 quilos la dif.erèrucia és variable i que més en

davant és un número constant. Això v.Ól di.r que per omplir la pa·rt 

l>aix.a i inclinada' del cup són necessaris 600 qwlos d'oli. Passats d'a

quests ·entTem en la parit •r.egular del cu¡p en la quail el fons és pia. 

Continuém l'.apte-ració ·d'anar furant oli al cup; n'hi posem una 

quantitat més grossa, 2 ó 3 bidons ben pesats, els qua.ls faran, per 

exemple, 1,801 quiloo d'oli. 1En el cup hi hauran aleshores 1,200 quilos 

d' abans més 1,801 d'ara; ·en total, 3,001 quiilos. Mesura.nt amb la bar.ra 

en la ifor:rna dita trobavem un ·a.lçada d·e 51.9 ·centímeire1s. Gom que a1s 

1,200 d'abans <:orresponien 21.3 centí7Jl,etTes d'alçada, al•s 1,801 corres

pondrà· ·la diferència entre ell totail 51.9 - 21.3, ço és, 30.6. 

D'•aquesta manera ·podríem .anaT seguint el tanteig però ja n'hi ba 

prou. 

•Considerem ara .el cup ple fins a un cel!'t puní i que posant-hi la 

ba.rra l'oli arribi a a·~çada de 160 centirnetres. En tre;i•em a.lesbores 

4 bidons que pesem eXladament; fan 2,409 quilos. Tornem a fl.1car la 

barra i l'alçada és de 119 centímetr.es . . E1s 2,409 quilos ocupaven ,per 

tant una ailçada de 16!)-119=41 centímebres. Aquesta dad1a .encara que· 

no indi•spensable és utH. com a comprO!Vant. 

Passem ara ·als càJculs de· mlesura.ció. iEns podem serviT dle la 

fó'!'Tilula: 
Cabuda = (A - a) x K + 600 

en Ja qual A és l'alçada en centímetres a la qual M'riba l'oli quiB.·n ioem 

la meiSuradó; a mila<úscula és lo que J?Odríem dir l'alç'ada de la incli

nació dell fons del cup, ~ que és .com h·em iTDbaí i es veu .al d·hlmix de 

11.1 centímetres ;t ·K és '€Il. núme-ro d·e quilos que ca'ben al cup per cada 

centímetre d'a.'l.çad_a. Aquest número el .podem t-robar dues vegades amb 

les xilf·res que 'Lenim. iEn ·eíoede, despr.és d'lba.ver mesurat l'alçada qU!e 
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o:-upava l'oli i la qu•a,nütJat total d'oli ·em <Íuilo~, que1 contenia, n'hem 

tret una pwrt ,i hem ·calculat per dife:r:ència l'alçada corresponoot. Tam

bé, .hem afegit oli i .hem mesurat J'.alçada que1 ocupava en el •CU!p 

abans d re,gpr4s d'.haver-lo .alf·egit. Les quantitats tretes o afegides 

Se~ciò d'un càp demostrant 

la rna nt ra de posar la !!ala 

graduada per d~ctuar I e s 

mesuracions 

'" . 'ï' 

I 

· I 

.¡J &. ~ r~l 

~~ 
I 

I: 

Gràfica que serveix per mesurar el contingut 

de la porció inferior inclinada dd cup 

dividides per '·l~s seves alçades ens do;n¡en eJ númer.Q¡ de quilos g:ue ca;ben 

per oemtÍ!Illetre: 
1801 

K=--- 58.8 q:uilos. 

30.6 

2409 

K 58.8 quilos. 

41 

A GRO L Y S IN E, a n t ic ri ptogàmi e, bacteri el da general. 

Específic en les malalties de la patata, cep, pomera, etcètera 
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Per últim 600 represoo1la la quantitat de quiilos d'ol:ï quil! 'com hem 

mesurat directament caben al fons del .cup; és a dir l'oli co¡nti-ngut en 

l'alçada que diem a minúscula. 
Fem a<ra un cas ¡prà:cti:c. T:erniro el eup mig ple·, fiquem l·a ba:r.ra 

veiem que l'alçada de l'oU• és de 232 centímetToo. Segons la fórmula 

contindrà: 

(232 - 11.1) x 58.8 + 600 

O J:Jé, 220.9 Xl 58.8 600 = 13588,92 quilos. 

Ja tenim domes ,el prob~ema ;resolt i .aqu•esta formul•a. emprarem sem

pre que: el cup en qü-estió -corntingui més .dei 600 quilos d'oLi. 
Si volem p.rofund·itza-r més i sap.iJguer l'oli que hi ha ,quan el teon

t;ngut és menor de 600 el millor <és resoldre-ho gràificament. 

Per això en un paper qua!dricviat hi farem una ratlla · en ~a que 

cada quatre o cada dos representarà vn centímetr.er; •em un extrem d'•ella 
I 

n'lli alçarem :un .altlra que oos indiqui 1els quilos; a la prim•era hi 

ani·r.ean .amotan·t feS tres primeres J.ectures i l'altra el nombre de quilos; 

peT mitjà d'unoo rectes ·farem •coincidir la primera ratlla dels centí

metres a la dels do's eents quilos, la se~g.o!Ila annb la <lels quatr.er cents 
l. lLa;. tercera amb :la dels si·scenti:l. Del vèrtix que formen les ·ratUe!S dels 

cootfunet:res i les d·el!S quil<Js hi farem sortir una re<:ta que vagi ~ 'coin

cidir amb el vèTtix que lfan illes_ ratlles de la primera :lectwa i . co.nti
nuarem ;fent una sergon1a :¡-rutlla deiS de:l finial de la ja feta al punt de 

coiinddència -de la segona ledq.r.a i d'igual rrnanlerra f.arem la te.roera. 

Fent això tind<rem p:n gràfiè, que ens dkà .el nomb.r e¡ de quilos 1apro

ximatJ qu·e ·~ cup cont-é; així és que si ¡posem Ja btaTra al cup i trohem 
que ibi ha sis centímetres rugalfarerrn el grà;ficd tirarem a la ratlla del6 

;:entímet:res una d•e v¡ertioal fins a trobar la !ratlla g,ruixuda i des· d'allí 

en tüa<rem una altra :ratlla d'hor~tzontaD.' ·cap a l'esqu81Tra i 'eiThS indi
caTà el nombre de quilos que !hi ihtar aLs sis cemtímetres qu•et en el 

nostrer cas1 tal •com indiqutelffi. en· el gràfic, és d·e 296 qui'los. 

Si cada v¡egada que volem midar 'Ull cup, lh8iguéss·im que recór•rer als 
càlculs o als gràfics, !Seri.a¡ una cosa moli amoïnosa; pe·r això <ell millor 

étS .fer~se una taula pe:r ·Cllida ·CU:p que¡·ttinguem, i .així, temim l'alçada 
;amb un cop -d'U'll, sa:bem el' 100ntingut d'una ma.'ruera .exacta, en ila qua~ 
la dilferència n<J serà major d\m p8i!Tell de desene's de quilos. 

Per no fer-nos llarg.s e~plicant la mamera d,e fer les taul·es en re
produïm ll!Ila en; •la .pàgina s,egüent els oàlouls d•ei la' qual estan basaoo 

oo· els• que :nosaltres d'tem ·com exempl€1. 
Per saptguffi:' el contingut no ens cal prus ferro cap O•peració sinó mir.ar 
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CUP NÚM. 21 

Quilograms= (alçada - 11.·1) X 58.S + 600 

mfm. 1 2 3 4 5 6 i 8 9 ' 
~ -5- -1-1- --1-7- -"'23 29 35 -4-1- ----¡;¡-- 52 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 
-- --------.. .. 

' 
o 29 71 131 191 ·251 291 347 404 502 
1 562 595 652 711 769 828 887 945 1004 1063 
2 1122 1181 1240 !299 1357 1416 14J5 1533 lfi92 1651 
3 1710 1769 1828 1887 1945 2004 2063 2121 2!80 2239 
4 2298 2357 2416 2475 2533 2592 2651 2609 2768 2827 
5 2886 2945 3004 3063 . 3121 3180 3239 3297 3356 341~ 

6 3474 1 3533 3592 3651 3709 3768 3827 3885 3944 4003 
7 4062 4121 4180 4239· 4297 4356 4415 4473 45 '32 4591 
8 4650 . 4709 4768 4827 4885 4944 5003 5061 5120 ,51ï9 

9 - 5238 5297 5356 541 5 5473 5532 5591 5649 5708 5767 

10 5826 5885 5944 6003 6061 6120 6179 6237 6296 6355 
11 

I 
6414 6473 6532 6591 6fi49 6708 6767 6825 ('884 6943 

12 7002 7061 7120 7179 7237 7296 7355 7413 7472 7531 

13 7590 7649 7708 77J..7 . 7825 7884 7943 8001 8060 81 ¡g 

14. 8178 8237 8296 8355 8413 8472 8531 85il~ 8648 8707 
I 

8825 8881 9236 15 8766 8943 9001 9060 9119 9177 9295 

16 9354 9413 9472 9531 9589 964.8 9707 9765 9824 9883 
17 9942 10001 10Ò60 10119 IOi f 7 10236 10295 10353 10412 10471 

18 10530 10589 10648 10707 10765 10824 IOR83 !0941 I I JUOO 11059 

19 11118 11177 11236 11295 11353 11412 11471 11529 11588 11 647 

20 I 11706 11765 11824 11883 11941 12000 12059 12117 12176 12235 

21 12294 !2353 12412 12471 12529 12588 1'2647 12705 '12764 12823 

22 12882 12941 13000 13059 13117 13176 13235 .13293 13352 13411 

23 13470 13529 13588 ·13647 13705 13764 13823 13881 13940 13999 

24 14058 14117 14176 14235 14293 14352 14411 14467 14528 14587 

25 !46>46 14705 14764 14823 1488! 14940 14999 15057 151 lO 15175 

26 15234 1.5293 15352 15111 15 ~ 67 15528 15587 15645 15704 15763 

27 15822 15881 15940 15999 !60!'\7 16116 16175 16233 16292 163SI 

28 16410 16469 lt528 16587 !6645 16704 16';63 16821 168130 16939 

29 16998 17057 17116 17175 17233 17292 , I 7351 17409 17468 17527 

30 i7586 17645 17704 17763 17821 17880 17939 17997 18056 1811 5 
31 18174 18233 18292 18351 18409 I84b8 18527 18585 18644 18703\1 
32 18762 18821 18880 18939 18997 19056 19115 19173 19232 19291 
33 19351) 19409 19468 19527 19585 19644 19703 19761 19820 19879 
34 19938 19997 20056 201 IS 20173 20232 , 20291 20349 120408 20467 
35 20526 20585 20644 20702 2076! 20820 20879 20!!37 209P6 21055 
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l'alçada pr.imer per la linea vertical o bé els decímetres i q·esprés per 

l'horitzontal o siguin eil•s centímetres. rPe:l càlcul fet anterturment ens 

hem ba~at en 1.1II'3J alçada de 232 centime<tres. Per sapiguer la cabuda 

per mitjà de la taula prfuner mirarem pel costat el ' grup 23 i a la _roo

lumna hOTiiw¡ntal d-e dalt '!ll que1 porta el 2 i trob.em que ens dóna 13.588, 

tal com ens ha sortit del -càlcul. 
LISINI ANDREU 

Un perill pels Sindicats 

ALGUNS Sindicats que rtenen establer•bes seccions, com vendes en comú, 

·panificació,, indÚrStries, .etc., p11eocupats pel alcanç del R. D. de 25 

d'octubre, s'íb•an dtri~it al nostr-e d•em81nant si devien pagar per aquests 

coocaptes i els hem tingut de conterstJar ingènuament que t81mpoc mos

altr-es ho sabíem. 

Nosaltr.es hem -cregut sempre que d'emmotllar-nos a ço que ;precep

tuen les ll-eis de Sindicats ·i complint -en l.ralll•etra i en !'.esperit •el disposat 

en les mateixes, estem :exempts del ·contribu-cions. , Però la ;poca o molta 

experiència ·ens ha demostrat que l<es fieis -eepa.nyo•les son-perdonant-.nos 

ia castellall'ada-usegún •el color d·el •cristal · con que Sle miran» el qua•l, 

p'err cert, a nosa1tres sempre ens !ha Tesul.tat negre puix que p1er 31quests 

conceptes •portem ja pagad-es la. lfrioi e~ra ·de 40,000 pessetes en¡ multes -de 
\ 

Podrilem omp-lir lres planes d' uÀGRICULTURA explicant fets concrérts 

podriem dem0rstrar com d-esprés de pagar ens han <ii<t qu e no d evíem 

pag'a.r, j ·COm per no• voler pagar ·ellliS embargaven. 

Podoritem !ruT qu¡e !havem co]lsurltat advocats, tècnics, rcorporacions agrí

coles, empleats d'hisenda, dir-ectors g'enera..ls, polítics i fins miil1istres i 

no ha•vem pogut trei\lre l'aigua ·olrara de la ma.nera com d1euen i!ll·ber

pretaN>e aquestes ll·eis. L'únic que sabem del cert és qwe, en qüestions . 

d'hisenda es segueix sempne -el mateix tràmit: {f'laga, rédama, eSÍp-era 

Cflle resolguin, després toma a pagar ·p~r a to¡mar a r·eciamar i torn·ar 

a eepe:r8Jr ... 
Podríem també demostrar die quiil1•a ma.nera els Delega•ús d'hisenda 

interpretem. 1es ·lleis de Sindicats i el cas que :fan de¡ les mateixes. 

Tot raàxò podrÍ!em demostr:a.r-ho amb. proves, doc.umen:ts i testimonis. 

Ignorem si a tots els Sindicats que es dediquen ·a qu-elJCOm més qu<e 

a fer tertúlia, els ha passat el mate.ix que a nosaltres o bé si és que nos

altres iho fem tan ,m.a.l,am-oot que no n'endevin'em ni urn•a . Ço¡ que si 
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' ' sab!em és qure maLgrat el que diú J'artide 7 de iJ.a llei i R. O. c1e 28 

de maig de 1914, no hi ha C'ap Sindicat al qu•al s'hagi tornat res de 

Ç<J qu-e :J:Ja pagat per d>I'Jete d•el duana. 

I ara voldrí•em pregunta.r : Si l-és exempcions que .cvncetlleix la llei 

són J]J..etr a mort•a, per a que• !Il!ecessitem acolli:r-nos a aquesta ruei? 

No :fóra ¡prBiferible de rEmunciar a la llei d~ Sindi-cats i constituir-nos 

en .Societats Amònimes i per tamt tributar tan sols pel divtdend qu.e e.s 

r-e~partís als soci·s? 

P erquè, si el veritable ifi d els Sindi·cat s no és, m.i ·po.tJ ser mai, obtenir 

ni repartir guanys quin tril;mt ens. tocaria pagar? 

Creiem que valdria la peona de pensar seriosarnrent amb el per.m en 

que ·este!ID abocats. .Sabem per experièn>Cia el que costa a un Sindicat 

t·e~ir qu·el pagar una multa i .srubem tanrl:Yé amb quim.a faci-litat poden 

posar~li. 

Es per això que voldr,em >tenir autoritat s.Uificient per a dirigir~nos 

a tots els Sindicats i molt especialment a la Fe~cLera.ció ·Catalana-Balear 

p·er a que estudiï >fondame:nt aquest problema i el l'eso1gui rà:pidament 

abans no sigui tard. 

Qui sa¡p si >fora milloo· encara dirigir-se conjuntament al Pode<r dema

nrunt una llei clara i categòrica que ens digués què devem fer. 

P ensin •eliS ele!ID•ents directors que el perill existeix. 

PleJnsiJ?- les associacions •agrícoles que ço que els hoa passat pot tornar 

i que ço que no -els ha passat pot passar. 

No voLdT:íJem que aqu-estes ratlles fossin un motiu d'alarma però si 

un ·crit d'aler ta. 
RAMON VIDAL 

Gerent del Si ndical de Cervera 

S'han de sembrar patates 
se.nceres o fragments? 

DES del punt de vista científic no és cosa resolLa encara la manera 

de sembrar les patates. Les opinions i les ex.perièncie.s són per 

tots els gustos. Alguns afirmen que s'han de embrar · p~tates sen

ceres, altres que -convenep més, tant per l'economia de llavor com pel 

r enrdiment a la collita, els tú.be•rs fragmentats. Anibats a un aJcord 

eobre la ·Conveniència d'usar patates fragmentades, so.rgeixen les difi

cultats sobre la manera de >fragmeniar-les, 60bre el número de >frag

ments que cada patata ·pot donar sobre el tamany, ·etc., etc. I no s'a-
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caben aquf les complicacions. Per a1g1IDS els millors resultats s'obtenen 

sembrant .patates sence:ree grillaJd.es, p,er altres, al contrari, han d'usa~r~e 

fra;grn ents grillats i no manquen els que sostenen que el millor de tot 

és sembrar els grills. 

Tot això pot tenir una explicació que alguns experimentadors han 

temptat de demostrar i és que els resultats d·e•penen de _la varietat ·de 

~patata emprada, de la naturalesa del terreny, de la •seva pre.par.ació 

' riquesa, etc. 
1No volem nosaltres ofer de .sabis i dooar ia. nostra o,pinió en u'n 

sentit o en un aJúre p,erquè -conedxem lru impossibilitat d'establir norm.es 

de valor general. Ens limitar.em a dir que les experiències -clàssiques 

d' Aimé Girard, gr-an agrònom fra·n-cès, demo.straren la utilitat de la 

sembra de patates sen-ceres i que les no menys clàssiques de Desprez 

demo.straren, en canvi, la COillveniènda de la sep1lwa d.e patates grillades. 

·Però nQ manquen experimen<bs f8N<>ra!bles a 1es patates ofragmentarloes. 

Fa un par-eill d'runys 1el Butlletí de l'Institut internacional d'agri:culturn 

de Roma, r-esumia -els resultats Gbtinguts en unes oprGves ofetes a l'estat 

de !Nova York, als Estats Units. Les experiènci-es, oom quasi to'te¡s les 

coses d'.aquell país oforen fetes a :l'engròs, .en 360 finques diferents. Es 

pogué .compTovar que l'ús de túbers [ra.gmentats h;wia donat una co

llitQ més gran que l'ús de túbers senoens. L'•augment oocill·ava al vol

tant de 6,000 <pJ.ilos per hectàrea. A aquest augment .cal afegir la .uavor 

estalviada gue re.pr.esenta l!lna quantitat important. 

Molts altres experiments ¡podTíem citar en apoi d'aquest procediment 

de sembra ·fets arreu del- món sobre tot dur.a:nt els anys de guerra qu•an 

convenia estalviar i s'estudiaven les maner~s de reduir el -consum de 

tots -els productes. Recordem de passad•a que a ¡propòsit de patates, a 

Alemanya, que és fortíssima productora i frui.íss1ma consumi:dora, el 

govern' repartia instruccions sobre la manera de separar la pela sola

ment, sense •perdre ni una mica de f~c:ula. Ens ballen pel cap els càlcvls 

que, per induir els consumidors a -aguest estalvi, e,s feien demostr-ant 

la pèrdua total que per la na.Ció r.e.presentava el no pelar científricament 

les patates destinades a l' aliment8!Ció. 

Un punt molt interessant a esc1arir, és el de-l tamany que han d·e· 

tenir els f•ra,gments de patata a sembrar. Als Estats Units, difer-ents 

expe·riments boan demostrat que els millors r-esultats, per ço que ·es refe

reix ,a re~ularitat èl.e germinació, a la !for9a vegetativ.a¡ de les plantes i 

a la producció, •s'obtenen emprant fragments pro.vistos de dos ulls i d'1ll!l 

pes no inferior a1s 60 grams. 

Per.ò llegilm que unes proves fetes a Itàlioa, amb tota cura, demos

tren que ·ei pes dels fragments pot reduir-se extraordinàriament. Cas-

,. 
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taldi -ha sembrat troços de p•ataúa quasi desp:rovistos d·e• fècula i reduïts 

pot dir...se a la pell •sola ·ca11 sembraV'a. tires de pell que tenien tot just 

dos m!]lúnetr.es de gruix. ~ qure eren proveïdes d'un o dos ulls. De 100 

quilos d81 túbers obtmgué 45 quiloo de tire.s ·aptes per a àa ·sembr.ru i li 

quedaren 55 quüos de patates .sense ¡p·ell que es podien usar per l'ali

mentació o ,dèst~nar a 'aprofitaments industri·als. 

L'-eiXperiència es féu comparant la collita que s'o~tenia .emprant les_ 

ti11es i patates sencer·es: eà terreny, Ies cures d~ conreu, èls •adobs, 

' etcèteTa, ·tot •ell'a idèln.tï.c :en ehs dos casos. Els resultats obtinguts for.en: 

682 quilos de tires donareu 7,944 qui'os de -patates. 

1,532 quil.o.s de patatés sem~e·res donaren 8,000 quil?>S de patates. 

D'·aquestes xifres es veu ben ciara :la conveniència d'emprar tires 

no •patates senceres. 

En conclusió podem dir que no pot ·establir...se ·:un criteri gener.al 

aplicable en tots els casos, ' peTà qu~ 1e·s últimes e:¡¡,periències i· les més 

numeroses demostren que molt .sovint és pr.e>ferible la sembra de frag7 

ments. l ¡I 
I ' 

Com es com~p>ren aquests no p_oden anar bé en terres moit comp.actes 

o humides en les quals es podreixen !fàcilment ï germinen més tard. 

En ' 1a'qUests c-asos •convenen les patates ·senceres de dimensioniS mitjanes 

i d·e forma arradonida. 

Oal taJIDbé dir que usant fra:gments aquests ,s'han d'enterrar menys 

que les patates senceres >arribant als 5-6 centúnetres de fondària pels 

més grossos i no passa:nt deis 3 ó 4 pe!s més peti-ts. .Si però la terra 

és, molt solta . ·Convé augmentar un x.ic la profunditat per evitar qu·e 

se sequín. 

La millor manera de decidir .en cada cas 'el procediment més in

dicat, consisteix en !feT úna experiència. Aixf cada pagès podria esta

blir amb 1SeguritJat ç.o. qu.e més li convé en les seves teTres. La expe-
' 

ríènci·a es pot ~er amb ·facilitat. Ur1> .tros de terreny es dividcix en dos 

parts i.guals: en una se sembren fragments de patata ;i. ·en l'altre 

p:atabes sen:ceTes. Les .cures a les dues 1parcelles. hauran d'ésser · idèn

tiques: Ia sembra haurà de fer-se en el ma.teix dia. Les. patates sen

ceres hauran d'ésser totes més o ~enys del mateix tama.ny li !els 

fra.gments taJIDbé. 

Pesant la -coutta obtinguda es pot saber quin dels dos procediments 

s'ha de seguir. 
G. BOFILL 

, I L YSINE ( GREZA), gran da,sin fecta nt i desodoritza nt instantani. 
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COMENTARIS 
El' tabac i la xifra treS 

No és pas cDsa d.e •la càbala, però que el tres és nn •guariJsme selecte, 
no cap duptar-ne. Tres són 1es •persones de la Trinitat i tres les filles 

·d'Helena; tTes fa resolució d·e sub!hasta així c·om .són tres :els e:J.ements 
físics: sòlid, líquit i .g-aseós. I si a 1a .te-rcera va •la <vençuda, què té d'es
trany que :eJ tre.s - romà o :aràbig - vingui enllaçat amb .e.} tabac? 
;Ell -produeix tres cose.s : ctmdres, :fum li nicotina quant PÏIPeS, estosse
gues i escups. 

El 30 de desembre de l'any 1919, va dDnar-se .el reglament per a 
as&ai•g del cultiu de }a planta de !Ni·cot durant tl'es anys. Una R. O. del 
p31ss'at mes d'octubre perllop.gà ·per tr-es anys més el període. de pro- . 
bes. ,Els .a,grÍicultÓrs semblen ·condemnats a jugar, com .la briVJaJlla, «al 
tr.es, sis, n.Q¡u ¿qui juga a dar pinyols?», ¡però ~a robusta A!rrendatària. 
cançonejant, ·canço:Illejlant deu dir-se: «qui c1ia p3issa, any ·empeny», Em 

tant qu·e, nosaltr.es fumadors, condemnats a les J:a:bors exòti.que-s, sem
blem els toota Dlletes d els estancs. El gremi que està j•31 amb la pell 
damunt de 1'os és 'l'honorwb1e ,c}.els paqu•etaires de d'rontera que salten 
contra els bans, •p:eTqt¡.è ·el negoci s'aboca malament. 

SiJgnifiea alguna cos-a aqueix mÏlg milió c1e quilograms doe tabac re
col•ectat ·el darrer .any? Com ¡pe-s no ·està mwl,. 'però no ha influït ·en .els 
preus de la ni-cotina com microbi-cida. I, nosaltres iumadDrs, trobep:l 
que la 'PTOthibi!Ció gaire• bé ,a,bsoJuta d'aquest reme[ arriba a ésser més 
gr0u q:t1e ·el teni•- que f,er ·cua per a poguer fumar. ¡La ·cua, la ·cua! ... 
El vkiós. malpensat la .comentawa apuntant a l' ArJ"e.ndatària i· escupinb 
furm. Tabac, renda, assatg, nicotina ... 

De les ·condicions del ·olima, ter:reny, .orientacions i alt:nes galindaines, 
tant poc ·cas ·com valgueu. lEl tabac no està ·considerat com una produc
ció, sinó com un vid i ·un m8!l ¡ 1Jlll mal men{)r que el Tresor aprofita. 

I oprou, qu·e van ja t!'es quarteínes. ' 

·' .1 

Les exce~lènéles de la motocultura 

U1tra el major ·CIU!Il.oib1iment que per a l"home rapres·enta la maqui
nària agrf.cola, ei prOifessor Back1ans diu que les màquines' raporten e•ls 
següents aoventatg.es: · , 

Au¡gment ' de coínita, puix l'arwda de va¡por, llaurant més fon:do., de·
termina a-l .menys un deu ¡per CJent mé·s de co<llita ;' 1es se:mbra,dores 
¡:tltr·e tant, i, demés, ·economitzen U'IlJ 20 per cent de• llavor; les màqui
nes de .batre un quinze :per 1cent i 1ensems d'an una feina més ¡perd'elcta 
que la d:e· l'home. 

Una nov_. font carbonífera: L'eucaliptus . 
Fa temp-s que ve [>reocu'Pant !'·esgotament de les• existèll'ci-es combus-

tibles del món. Hi tña qui creia que .l'¡e¡lectridtat que se n'lba dit l'hulla 
o ca1·bó bbaino er.a una l'eswva .per a estaLviar canbó_ n;tineral i àxlliuc 
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ÇanJps Elisis cie Lleyda 

S'enviarttn 
gratis els cat.t
lcgif dc I cif di fc· 
renill !fcccionif 
que Cif dedica 
aquc11fa calfa 
a tot11 eZ. que 
ho lfol·l.icitln. 

Gran Centre de Produccions Agrícoles 
Fundat per D. Francc11c Vidal i Codina en :t86-J: 

Dirigit per D. Silvi Vi· 
dal P~rez, provcídor 
de l' AififOCÍacíó d' Agrí• 
cuitor/f d'E11panya. 

/// 

E11pccíaliiaú que recomanen a 
aqaelfÜJ antiga i acreditada Cólifllu 

Arbres fruiters 
en granif quantitaiif, dc lc11 elf· 
p~dc11 i varíctatif m~if lfUpedorlf 
que en tot Europa Cif culllvitn. 

Ceps Americans 
Empèlt11, barbai11, C~~taqucs, in· 
jcctablcs i pU.ntadon~~ / Cereals 
de gran producció, llavors alfab, 
ir~bol, remolatxes, naps, ei c., etc. 

//Direcció 
telegràfica: 

< Vidal-Camp11 

Elbi&·LlcydtH 

Tcl~fon n. 0 .lB 

I 

I 
................................................ 

B~scules 
• catxes pera 

ca.b~ls 

ParlAment, 9 

~&lr'-$(8~®®~ 
----·---

ALTHEIN .. . . 
PINSO. MELASSAT SEC 5 

per a lola mena de bestiar -=.==.: 

IIIIIJIJIIIJIIIIIJIIJIIIIUIIIIIIIIIIIIIIJIIIIJIJIIJIJIIIIII _ 

. --------~-· Rendeix la major utilitat ·===.·=:: 

en l'engreix i Ja producció 

de Ja llet 

•••••••••••• . ................................................ 
En dirigir-vos a les cases anunciadores;- clteu AGRICULTURA 
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CASA ,M~TZGER, S. A. 
Casa central: 

Passeig de Gràcia, 76 

~ 
~ 

BARCELONA 

Telèfon: A 1944 

Apartat 225 

Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA - BILBAO 

lnstal·lacions completes de tota classe de Laboratoris 

Balances "SARTORIUS" :: Microscopis "REICHERT" 

Porcellana fina resistent al foc : : Vidre jena i corrent 

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 analitzar RÀPIDAMENT la llet, 
APROPIATS PER A VETERINARIS 

Grans existències en material de 

C I R U R G I A V E T E R I N À .R I A 

s u L F ATA D/0 R A' 

BAC'CHUS 
ENSOFRADORES de motxila 
MANE.GUES per a arbres, etc. 

DEMANEÚ PREU I CATALEG 

·, 

JOSEP SANTANA. SOLER 
&ran VIa Laietana, t 1 . . . . BARCELONA .. . . Apartat :!:!6 
llllllllllltlllllllllllllllfllfiiiiiiiiiiiJIIJJIIIJJJIIIIriiiiiiiJIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllltlllllllllllll . 
Primeres matèries per adobs :: Arseniat de sosa i t:ianuro sòdic 

tenedor exclusiu delleS!itim LYSOL, (de la 
casa SchWiie & Hayr A. 6.. de Ba IDb urS! t• 

En dirigir-vos a les éases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

. ' 
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vegeta;!; però com més apli•cacion.s es donen .a l'elelctrilcitat, m€6 s'aug

menten també les ta1laid1es de iboscos de totes menes. 

l}n prOI.fessor anglès, Mr. Utcthims, ha demostrat qure la densitat .i el 

pod·er· calorí!flc d·e ba ifusta d·e .l'eucaliptus ·sec, .guanya al del ,carbó mi

' nera,l, en vista ld·e lo qual, d~.u l'iesmenbat botàni·c quBI immenses regions 

· d'.Mri,ca, d'Arrnèri<ca i d'Austràlia, són altament apro~iooes ¡per a plan: 

tar-l1es .d'aqueix-os 1anbres, que j.a sabem que •crèixen i}astant de p.cessa. 

Calculant que 1cada hectà11ea de ibosc d'eu<caliptus produ:Íls només 50 

tones de-lleny.a ~ l'tMJ.y, .sense tallar .els anbres, ·es tindria :una produoció 

d•e •com!l:mst:üble SU!Jl:e·rior al que donoo les mines de •carbó, i això ·lliill!b 

l 'MTentatg,e de que mentre :les mines.- de oarbó s'esgoten, com és ·natural 

~n tota ·cosa que se'n treu i no se n'hi posa, els iboscos d'eucaliptus ren

diri-en maj.o·rment a moda que s'anessin :f·ent més v;ells. 

Un magistrat francès és dètingut ... per uns conills 

No és que 'aqueixos 'coniJ].s siguin uns conills d.etectwes, o de .go·ssos 

polides, ni que el mrugistrat .fos Ulli !home deli~Ü!ent. N:o hi rua tal 

cosa; es tra,c1:1a 1d'un ifeí •casual sense r·es d''BIXtrao.rdinari. 

El Mrugistrat francès, Mr. Dequette, a:ruav-a en lbidc1eta .per un oa,mí 

veïnal pro.p de 1Sant Quintí, i es va ¡perdre •d.e tal manera, que anà la 

pa:oo.r a •Un tanoat de,conills. T~ rou l'•e·E1!Jarv•erament ·de les ibestioletes, 

que entre els que a;n1av-en i veni~ i aixrufava i li botav-en ¡per tot arreu, 

tll bon magLs1:1rat •caiJgué a terna ¡perd·ent ~&l coneixement. 

Quan al oap d'una estona tornà 1en si, es pogué observar que 'hí 

havia quinze .conills mo•rts entre els ra"tgs de les rodes. 

La ginesta 

Un menjar nou ·pels conills. Uegim a una r¡wista francesa que una 

su:bSicri;ptora !ha provat de d.Qillar ginesta a1s 1coniàls i diu que 'ha ob

serv-at que se la mengen amb més delit que no .pas la dvad1a . 

.So::Pretot quan -és iflorida. ,diu que d·ernostren .menjar-la amb v-eritaible 

fruició. 
A1gún terr¡.ps :ha·víem .c:I'legut que la ginesta enjoi'aMa. 1es munta;n'Yes 

de Barc-eloll'a només per a que ile;s pageses po·guessin anar a collir-ne 

el~ dies de Co:npus i tSia VTUibada, .a fi .d'enramar els ·~arrers¿¡per on passa 

la .pro-cessó, i per .a q111e Blls tnroafil.ador.s ibaroelonins que .van a prussar 

el .diUJmenge a •fóra, ¡p.oguessin torruar amib manats d' aqu¡ella flor es

caient . 
.P.erò tea.n¡p.s endarrera, al balneari de Riucomp, en .plena Segarra, 

llrmy del mar· i Siense que d'aJllí es vegi, poguéT~Bm ()¡]).servar que els . 

camins i boscatge que ,s'hi tha. plantat per a fer més a;gradivols els · 

e.ncon1:1orns d'aqilell establiment, •estan vorejats de g.inestenes, dient

nos el S'eu propietari que la ee!illlbrà a l'eixam i q\J.e hi ha ·do·n,at ¡un 

·excellent resul1:1at. 
Ja ho sa.~en les dones que -cri•oo m.mills, la ginesta és una ,planta de 

recurs, .gens exÏig·ent . en cure~ culturals. 

ZOOLYSINE, poderós desinfectant i agent terflpèutic d'ús en Veteri

nària. Específic contrflla Glossopeda, mal roiQ", còlera de l'aviram, etc. 
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Les figues de Fraga 

Segoms em.s comunitoa el nostre collaborad.or seny.o¡r Ramon Sala, a 

primers del passat mes de novembre fou a Catalunya el senyor Ira J. 

Condit, eB!IJecialista am€1ricà en el conreu de la figu-era, professor aJ\exe 

a.l Collegi d'Agricultura die la Universililat :de Califòrnia i /Conseller 

tècnic de l'Associapió de colliters de figues de Calilfòrnia. 
L'obj1ecte del seu viatge era el de visit:rur \Mallorca i Frruga per 'com

pleta-r el seu •estudi sobre etl. come11 de la figuera i industrila de les 

figues, iniciat recorrent el sud de França, Itàlia, Grècia, Tràcia, Es

mima, Nord d'Aftrica, Sud de !Portugal i Espanya. És molt interes

sant de notar que al criteri d'laquest eminent .especialita les figues de 

Fraga són les millors de la peninsula. 
E11 semyor Condit es demanava extranyat ·perquè el .corireu de la 

figuena !IlO •era més ·extès ·i més curat i perquè no er.a desenrotllada 

la indústria de 1es oonserves de figues. " 
Malgrat la més bOilla · voluntat resultava ben d.tfí.cil de po,der-li donaT 

r.aons convincents. 

Els apòstols del cooperativisme 

No n'hi ha pfou amb què tot .agricultor senti ànsies de redimir-se, 

de p.rosperar, d'ésser un altre, ell i els. seus companys i els agricultors 
de tot el poble. 

Necessita que un d'ells rebi l'alenada divina i que com altre Uàtzer 

senti l'aixeca't i camina, amb la qual cosa resti ungit com apòstol pet 
a posar-se al davant ae sos companys, i moure'ls a fer tot ço que pot 
fer un.a legió d'agricultors conscients. 

L'apòstol s'ha de sentir arborat pel foc sagrat que feia dir a Mossèn 
Cinto Verdaguer adreçant-se a Sant Francesc: 

Puix que un boig ne 1a çent, 

oh Francesc flor de la Umbria; 

puix que un boig ne fa cent, 

deu-me vóstra bogeria. •. 
Es coneixen molts. sindicats que ~moriran de la mateixa manera que 

van nàixer; sense pena ni glòria, sense entusiasme, sense cohesió, sense 
que hagin tingut el seu home. 

Recordem benemèrits patricis que estan al daV!aAD. d'un sindicat i 

el fan moure, bellugar, vibrar, créixer i encomanèn l'entusiasme als seus 

companys. • 
No sempre n'és director del sindicat. El qui ho sent no té necessitat 

d'anar al davant sempre, hi sap associar a tots, sap restar en el rep'òs 

per a pensar noves coses. 
El comentarista necO'l'dava tot això sentint 1lll dia al senyor Joan 

P.anadés, d'Igúalada, en un mitin agrari celebrat a Sant M.arti de 
Tous, en qual poble e.s farà un Celler Cooperatiu degut a la constant 
propaganda dels ibons rvinyaters d'lgU'alada que no es CQ¡Iltenten en 

haver fet el seu Celler a Igualada, sinó que escampen la bona llavor 
ner tota la rodalia i animen a tothom a que facin el mateix. 
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I NFORMAC IÓ VINÍ CO LA 
Ni la pròrroga "'del «modus vivendin amb Alemanya, ni el concert 

com~rcia1 amb tl'Itàlla influeixen en la producció agrícola per a sustreu

re-l'a 'a l'1enervació, perquè 8:IIlb ..!Ja primeJra de les !Ilacions dites no hi ·cap 

esperam·çar Ull desvetllament ·COmercial ja que llur~ moneda resta d'una 

valor dolorosamtmi &3JrcàSttka per 110 'esquifid:a. Amb 1a segona, la simi

litud de producció en les terres, més les fa concorrents que amigues. 

I és clar que la iiov3J ideologia d 'una inteligència, no compta amb profits 

imme·di•ats. En l'arranjamEmt d·e nous tractats podrà potser troba·r-s'hi 

una compen~ació, mes la producció vínica no sembla 'què pugui aprofitar 

massa :dels futurs con·oerts. -

Tot el !problema ;resta doncs en 1'3Jpro,t)tament i capacitau interior, 

en els mitjans d 'intensifica,r-la, deslliurant als producte:; d'una compe

tència abusiva, ilegal i complidament arrelada a les costums comercials, 

que, descarades, burlen tota legislació. 
En temps SOliU de g11a,ns mud<ances i va a finir el pe·ríod•e informatiu 

_per a que quiscun p'arui d·e1 firaJ segons el negoci e·on seguit. Moltes 

teor~es i poques p:ràctiques, un c(}e.smedit projectar enfro¡nt d'UIIl enva-

riment · wnatructiu. , . 

Pe·r ço el vi, ·e.l ,producte industri alitza,t, està a l'aguàit car és evidoot 

é¡ue imposa, abans que tot, un sistema de interna depuració que arren

cant dels coneixements de quantitats i qualitats, mostrirn le.s po¡¡sibles 

dlestina;ci•om¡. Tots 8'lS productJes de la ten_a, i •ell vj més que eta]p 

altre, necessiten un grau de protecció, d'alleugeriment d'impostos i tra

bes; ·cal que els agrkultors sj¡guim a inte.rvindre les destinacions de la 

riquesa nacional. -Això que arreu venim reclamant i que ben recent

ment ha chorej at la Cambra Agrícola de Mamid, ho hauríem pogut 

dir f.a pocs dies ~lll forma senzilla i cl!ara a1s qui poden acudir-nos si 

Ja jettattu1·a no s'hi hagués interposat relegant a altres jorns i moments 

les lllostnes veUJs. 
Els vinyaters, de temps soferts, esperarem més temps encara : tot serà 

c¡ue no, arribi l 'hora de parlar i l'anèmia ens hagi deixat sense veus. 

ElstJes considera:ci•<Jns van •co:n;¡. COilll'81IltarJ del natural ensopiment del 

mercat, en aqu:estes diades de T:amy, 1gaire.bé tot.al i ,forçós. I ço que més 

'és de notar: malgrat l 'estam•cament -d'operacions m e.rc.anti,ls, els preus 

no .cauen, j.a que no 'creJxin. Ve, dJe moment i per par.t de'ls magatíe

mistes, operant-se amb vins d'altres ;regions perquè a Cat.aluny.a som 

de mal batre, però com el consum no pot satisfer-se ni amb Alacants 

ni Manxa, serà moat qu'e l'any que s'aparella no ens meni majors acti

vita.ts i, per tant, mHloérs preiUs. ¿Els d'a.r.a? De les 21 a .l!es 30 pesse

tes oeaTga w;nJJ qualque .curt sob11e¡preu per 1es mostres triades. ¿Movi

ment? Eecàs, pe,rò y¡énen a moure:'•s amb preferència '8/ls negres vers 

la mumtany.a i els clars vers les ciutats; els rosats d·e mig color té.nen, 

per ara, pocs solUcitants. 
L'any fineix fredorós i encalma/t.; ja veurem si despllés de Reia 

mill<>r.aran 1es coses. 
. ·PERE J. LLORT 
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NOTICIARI 
El primer gravat que figma en l'article El oom·eu foTçat, que anava 

en el passat número, en alguns exemplars d'AGRICULTURA, aparegué cap 
per vaU. La guia si no es desprengués pel text, és la JJetr.a T que figuras 
a sobre el tub de ealefacció, i com diem, >ém aLguns números està a 
l'inrevés. 

-A judic{l(r per la mostra que presenten els garrofers, s'espera al 
camp d-e Tarr8Jgona .per a l'any que ve p.na bona collita de garrofes, _ 
que ·compelllSarà la molt migrooa que s'ha obtingut enguany_ 

-El Gove1"'T~Jl1ldo1· Civil d' aqwesta província ha ~ubfl.cat una !circular 
al Butlletí Oficj.a!l rper tal que es desinieè:tin els estables i es ·cuildi la, 
nigiene dcl bestiar estabulat, a l'objecte que no en derivin malalties 
inaecto..co!lt8Jgioses dels que estan en males condicio.ns. 

-L'augment del cens pecuari d'Es-pam,ya, ~&egons l'A.ssociasció gene
!'al de rama:ders d·el Regne., é.s de. 500,000 ca¡ps ·de- bestiar J:loví; 300,000 
de Uam er; 300,000 òe -cabrum i dos milions de •porquí. · 

Comparant-lo rumb 1es estasdístiq¡¡.es d'altres .països resulta que per 
cada 100 lhaJ:litants, Espany-a posseeix més ramasderia d•e J.'espèicie bo
vina que no pas Anglaterra, Itàlia i Bèlgi.ca. 

En !bestiar de ·nana, mé.s que Alemanya, Anglaterra, Estats Units 
Bèlgica. 
En bestiar porqui, mé~ que 'oap ¡país ò'Eur01pa i que l'Ar¡g1entin.a. 

-L'àcid tarVàric està essetnt obj,ecte de gran importació a l'Argenti
na, sobre tot a les provfn.cies de Mmdoza i de Sant Joan, des (!e que 
hi pren a.ligUDJ inc:re.ment la vi.ticult¡ua . . 

Això -és ·d1egut ,a 1a neoes•sitat d'augmeñtar a·rtdfidal:rnent-· l'aJcidesa 
dels mostos alli ¡produïts, que surten molt espessos i 1JOC àJcids. 

-Una fiTa inleTnacional de f1-uites medfi..oi111als es p1'ojecta_feT a Ins
bruck, a l'objecte de posar en relació directa alB productors ~ indus
trials dels païsoo •del Migdia amtb e1s importadors d·el N<?I"d qe Euro¡p.a. 

En aquesta fira podran >presentar-se'hi mostres de productes ..natu
rasls i elruborats, a -l'igual que fruites, hortalisses, cgruserves, :_olis; for-

,matg·es i vins generosos. _, 

- Els ànecs, g110ms destructors die mosq_ui"'Js. Per a pi"ev.eiilir-se co.n
tra 1es picades del$ anosquits, vehfc.o.l ·en mantes ocasions ·de malaslties 
com el paludlisme i .la ;febre groga, ISobretOit en 'llocs prol?ers a aigüe!S 
·emJ:Jassades, s'han :f.et observacions diverses de. ·lluita :mat:ural ·contra 
ds mosqUitS i nurs ltB.rves, i sembla ésser que les @time.s lli.çons de 
l'experiència diuen que no hi ha res millar que .:i!!:ls ~ àneCS" ¡per .a fer-les 
perdre. 

La Horficola Reusenca 
Viuda de P. Mars al .. Telèfon 6 3 

Arbres· - Pldnie! 
Exporidció 
RE U S -

r 
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En dos a:i:guamolls ,es collocal'en a l'un peixo1s i a l'altre ànecs. Aquell 
on bli !havia ànecs r.està net de seguida, oo aquell on hi !havia peixos 
només f.?'hi trobaren ins.ec·tes en diferents estats de desenrDtllament, 
però havent-hi llavors introduït àneoo, als dos dioo no n'hi havia :rui 
rastre. 

-La societat barce,lonina de ((L'Ar·t major de la S.e•dan està fent 
estudis .per a Jomentar a Gatalrmya el cultiu de la morera, !base de 
la indústria seridcola. 

Sembla que aprofitant bé -el temps, i el terr-eny i sense :robar temjps 
a., les !albors agrícoles, segons c à1culs de l'.esmenroada societat, podrien 
prodpir-se a ·Catalunya 500 :q:úl quilos tdre seda d'un valor de quatre 
mildons de p~setes. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

El senyor ' Rendé, Cap . del 'Servei d'Acció ,SQoial Agrària, ·ha ;ebut 
la ·visita d'un delegat del Sindicat dé Vinyaters d'Igualada per tractar 
de l'·organitzaiCió 1agrària d'aquella ·comarca, i la ·del Secretari d1e la Fed~
ració Regional de CoDperatives per a tracta;· d.e la con1currència "a, l 'ex-
posició Coo,perativista a Gamt. • 

El lri.boratori de Patologia Animal ha fet darrerament estudis sobre 
toxi-citat del baccilus colèric de l'aviram en diverses comarqu~s cataJanes, · 
altres •sobre ·el •reumatisme gotós de les gallines i un altr,e encara sobre -

-ra durina dels _òquids. 

L'Institut de Mecàlnica Ap1icad:a AgrícMa •està fent un estudi dina
!UOmètric i comparabu de les aradei' bravants de dHerents tipus. ~ . 

Havent~se ,wnoedit pel Consell Permanent vn curset de divulgació al 
poble de. Balsareny s'ha des.enr.o,tllat durant vuit dies nn programa de 
conf·erènc1es tract8.il1t dels següents temes: 

Co:nreu de •la tvinya, elabora-ció d.el vi, sembra de cereals i engreix 
de porcs. 

Pel Serv.e!i de •Ramaderia s'd1:a, donat rma coruferèm>Cia a Sant Cugat 
del Vallès i una altra a Salt, tra,ct8.il1t de l'engreix de porcs, practicant.. 
se ensems una visita a les comarques de l'Alt i Baix Empordà, Gironès i 
S'elva, Garrotxa i Plana de Vi:oh on· s'than celebTat concursos de bestiar 
darrerament. . 

El persooal del Servei de Viticultura.. i Enologia ha \practicat una 
visita ·als Cellers Cooperatius de..§ant Cugat del Vallès i Igualada, a l'ob
jecte< d·e donar jnstruccions per ·a tfer les trasbalsades amb èxitJ i fer 
oertes barreg.es aanb algvns vins . 

. El Serv·ei d;eo Terra Campa .ha installat camps de demostració a Viella, 
Puigoerdà i Esterri d'Am.eo e:tV- eliS quals s'hi ha sembrat blats j segles. 

El d b , . • de la casa Quintana & Torres - Tarragona - !!nriquei
S a o s quzmzcs xen I'Agrit:ultor. Així ho certifiquen Iols els que els 

• han empleat. - Ous desinfectants per a gallines i coloms 
QUINTANA & TOIWES : Carrer de Barcelona, 4.- TARRAGONA 

• 
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CONSULTO RI P.n aquesta secció es respondrà gra
turtam~nt i per torn rigurós, a to:es 
tes consultes que facin e I s llegidors 

S. G.-SARDANYOLA.-No creiem que hi hagi cap remei per feT desa
parèixe·r el gust d~ .sa.bó què ha IP'res el s.eu vi. Provi de totes maneroo 
una clarilicaeió amb .gelatina en la propo.rció de 10 grams per bectò
lilne. Si el vi és blanc adegeixi uns 8 grams de taní. Un i altre els 
trobarà ¡¡, les drogueries. 

Procedeixi de la següent manera: Renta la gelaMna amb aigua,' la 
romp ,en trócets petits i la deixa em: ai·g1+1a neta per tres o quatre hores 
perquè es desfaci. Un cop fosa hi afegeix 5 litres de vi a clarificar i 
remena bé. El tJani, diseolt en aigua calelnta, es tira al vi que s'ha de 
C'larificar i després d'haver remenat afegeix· la sol:ució de gelatina i con
tinua •remenant per 8-10 minuts. Deixa en repòs i després trasbalça a 
una· bóta neta i ensofrada. 

&; p.o.ssible CI\le la clarificació li rebabçi tm xic o li tregui el gust 
d;, sabó. Si no ho acoDBegueix no tind:rà altre remei que barrejar el vi 
amb un altre per amagar el mal gustJ. 

Pels ceps que no produeixen ¡provi la poda llarga; vostè diu que són 
ceps forts ço queo fa peñsar que l'excés de vigor impideix la frudifioació . 
DeméS aJdobi cad!a Ulil rumb 200 grll:_ms d'un guano compost per 

SuiLf·at amònic . 30 per cEllnt 
Superfosfat de calç . 50 per cent 
SuUat de potassa . . 20 p.er cent 

P . T.-GRANOLLERs.-Es ccmv·enient que en tf.ormular les demandes ens 
s1guin donades la major ·.quantitàtJ de notíCies. Vostè ens diu que una 
de leé sev¡ls vaques dÓ!rla mell1ys llet després d'ib.aver-li desmamat el ve
d·ell i desitja s•aber si el ma1.eiX i.DJconvenielllt tin<kà lloc en els parts 

. següents i si 'hi ha manera d'evitar-lo . 
Caldrà salber a quants mesos fou ·desmamat el v·eidell i qua1mta llet, 

més o mEllllys, mamava perquè ·el fenòmen de la disminució de la llet 
fins •ai tercer m·es és, pot dir-se, ·constant en totes les vaques i en :algunes 
rpoc lleteres la llet arriba a desaparèixer totalment. 

De vegades algunes .V'aques ·coosen de donar llet quan el rvedell és 
desmamat SO;bretot en el bestiar criat lliure i la cessació és dèguda 1:1 

la manca d'ada;ptació de l'animrul ·a la munyida. 
La disminució també pot ésser deguda a una, diferència individual 

é1ue pot donar-se fins .en animals p.ertanY'ents 1a races mo1b Heteres i 
en aquest cas no v-al ni l'alim~ntació raciona>! i intensi.va, ni les ICU·r·BIS. 

F . G.~CIUTAT.--PO'den dQIIl>a.r-se dos ·casos: 1) que la fecunditat del 
mascle o de la lf·emella o de tots dos •al mateix temps hagi minvat d'una 
manera .perman-ent i rul-eshores rno ro ha res a lfer i vostè podrà veur-e 
que la infeteunditJat és oonstant; 2) t:ambé que -es tracti d'Uilla interrupció 
passa.tg.eva cosa que en els coloms no és oc-ar. En aquest cas aviat veurà 
rependre regurarment les postes. 

Respecte a la .gallina ens sembla que es tracta simpLerrnent d·e la 
mud•a i per tant de fe.nòmens normals. 

R. s. 

) 
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CALENDARI 

de sembres plantacions de les Hortalisses i Farratges més 

generalitzats o cultivat"s a Catalunya 

NOVEMBRE I DESEMBRE 

HORTALISSES 
Es sembren: 
Bledes grogues o blanques,- BolòJ'atxes.-Ceba vermella p·ar a cabes

sar.-Ceba dolça de Sant Vicens.-Ceba blanca, grossa.-Col de capdell 
o de soldat.-Ceba de Pasqua o Pap·alina.-Ceba genovesa i altres de 
fulla llisa.-Ensias escaroler de primavera.-Escarola de cabell d'angel 
(sense trasplantar) .-Espinacs.-Faves.-Julivert,-Naps rodons, blancs. 
-Pastanaga de taula.-Pèsols de set S'atmanes.-Pèsols tirabecs o Ca
putxins.-Pèsols verts d'Austràlia. - Pèsols nanos de vinya.-Porros,
Ravenets mtjans.-Ravenets rodons .-Remolatxa de t.aula.-Serfull. 

Es planten: 
Alls.-Escalunyes.__,Escarxoferes (millor en novambre).-MaduJxeres. 
En climes temperats comencen a sembrar-se a últims de desembre 

en tend'as: 'Albergínies, Pebrots i Tomàtecs (primerencs), aixi com en 
climès molt frets deuran fer-se en llocs abrigats les sembres de les Ble
des, Juliver:·s, Pastanagues, Porros, R·amolatxa i Serfull. 

FARRATGES 
Es sembren : 
Trèbol gros o Trèfula i Trepadella (millor en novembre) . 
Per major s detalls dirigir-se a Fills de Nonell, P laça de. Santa Maria.-

Barcelona. · 

.................................................................................................... "' 

PUBLIC ACIO N:S D E 

l'Escola Superior d'Agricultura 
BA RCE LONA 

A. M ATONS • .• 
j. RA VENTÓS·. . . 
j. M. SO LER I C OLL. 
M. R OSSELL I VILA . 
F. NOVE LL AS • . • 
M. R OSSE LL I VILA . 

J. SALOM .. •• • 
J. M. R ENDÉ . • • 

Fabriçaci6 d 'olis . . . . . . . . 
L'art de fer bon vi. · . . . . . . . 
Les llets i llur apreciació. . . . . 
llepooducció i herència en el bestiar 
Anàlisi d'adobs. . . . . . . 

6 pe;;setes 
6 
4 
4 
3 

La vaca lletera (Les vaques i la 
producció de llet) . . . . . . 6 

L'ametller. . . . . . . . . . . 4 
Organització i guiatge de Sindicats 

agrícoles. . . . . . -. . . . 7 

» 
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S o e: i e t a t A n ' ò n i Dl a 

Té el gust d'oferir a catalans. soi·licitem 
tots els seus amics i el conc ur s per a tota 
al públic en general, mena de treballs d'im
els magnífics ta llers · pressió : mostrar i s, 
d'impremta que acaba factures, cartes, talo
d'instal·lar i ampliar. naris, tiquets, cartells, 

La gran capacitat ' anuncis, targes, 
de ren di ment de , esqueles, llibres, 
nostre modernís- )t , circulars, estats, 
sim utillatge i la 'I ' revistes, memo-
seva absoluta perfer- randums, f u 11 et on s, 
ció ens permeten aten- menús, dietaris i im
dre nq sols a la pro- pressions de totes 
ducció pròpia, sinó classes. Especiali
també a qualsevol tat en tot ço que 
altre treball que sigui en català. 
els nostres am ics La mateixa im-

fm -pr em ta : 

Fer/andina, 
núms. 7,9i 11 
Tel. 5329 A. 

i e I p ú b I ic en pre·mta s'encar-
general tinguin rega de que tets 

a bé encarre- els treballs si-
gar-nos. 

Dels amics, 
e sp eciàl
ment, i de 
tots els 

guin revisats, 
de lèxic, per 
l'Institut 
d'EstuJis 
Catalans 

Barcelona. 'e 

Administració: 

Escudellers, 
núm. JO bis 
Tel. 184 A. 

En dirigir-vos a tes cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

,, 
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SOCIETAT ENOLÒGICA DEL -PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I C.A - Vilafranca del Penedès 
AGÈNCIA A BARCELONA: València, ,278 

••• • •• 
PREMSES CONTÍNUES "MABILLE"· 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques• 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ: TREPITJAI;»ORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal·lacio·ns modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics 

Adobs químics 

Aparells d'anàlisis de._ vins 

Sofres i Sulfats 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Els de la casa .I • 

quz~zcs Adobs 

Quintana d2 l:orres 
lfllllllflfllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiii-IIIIIIIIIIIJIIIIIliiffiiJUIIIIIIIIi 

Enriqueixen a l, agricultor 

Ai3&f ho certifiquen tots 

els que eb han empleat 

Ou$ desinfectants per 

- a gallines í colom$ -

UIIJIIIUIIIIIIIIJIÍIIU1111111ÏIÜIIllfiUIIliiUIIIIIIÚIIIIIIIIIIIÏI_II_IIIIiiUillllflliiiiUÚIIilllllllllllllllfllllllllllllfll 

- Quintaria ~ Lorres . ~ 
-

Carrer de Barcelona, 4 :: TRRRRG:ONR .. 
= . § :ili IU lllllllllllllllllllllllllil!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliO 

En dirigir-vos a les cases anunc~adores, citeu AGRICULTURA 
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Anhídrid Sulfurós lfquid Puríssim 
S. I. C. M. 

Econòmic 

Per a sulfitar mostos , conservar vins . 
desinfectar recipients ~ és iusubstitu'lble 

, I _ s:=nz-m=·: •--u=r==--·=-)j . llà:::=~~~~=· lais dc Potassa ': ::::::= =::::::::= ,::::::=, ::::::::-:=::::=::::::::-::::::=~" ~-~J 
j de . ~~sacia ¡ 

i 

r 
L e s m é s ri q u e s I 
Exemptesd'impureses : 

,¡¡:::::=::::=::::::::=~~=======~~ Les millor presentades !==========~::::::=:=:::===:::::::::::::::¡:¡¡ 
I Les més barates 

Sens olor.Sens sabor 
1 

Enèrgic • Econòmic 

Clarificador per a ·vins 

ÇÇTete de 
~' ...... ~ ' ' .~ \., '. :•~ ' ' ~, ,•• '• I • lo~ •• -. 

1 

', ',. • ' ' • • 

€f:1PAÑIA €~È.!\CIAL I~E!\ICA 
AGÈNCIA DE BARCELONA 

Gran Via Laietana, 4 "' Apartat 87 Z 

"Publiquem i submlnistrem,!lrahlïtament un Butllei!Agricola qUinzenal ,has
cfl1acló de preus I notes út11s sobre Adobs i Productes per a l' ~grlcultura 

EDtroRIM .. CATALANA, S. A. - Ferlandina, 7, 9 i Il.· Barcelona 


