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AGRiCULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 I 20 de cada mes 
Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Fora: Pessetes 10 Bstranger: Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

El conreu de la flor 

A 
Catalunya no existeix encara lo que podríem .anomenar agricul

tura refinada. La nootra és una .agricultura de producte bast, 

de producte indispensable o d'ús general, i no de producte fi. 

Les nostres terres donen cereals, ametlles, oli, vi, farratges, garro

fes, però donen amb prou feines, sobretot en relació a la capacitat total 

catalana i a les possibilitats derivades de la nostra situació geogràfica, 

¡:roductes de luxe per a .senyors rics, que podent gastar, són els que pod.en 

deixar més beneficis. 
A França, en canvi, i a Itàlia, per no citar més que dos països que 

tenen amb nosaltres fond~s afinitats, l'agricultura refinada existeix. 

Al costat de la producció de cereals, de farratges, de vi, d'oli, hi ha, 

abundant en certs casos, la producció de fruites, de verdures de primor, 

i de flors, obtingudes sovint en condicions difícils i a preus de cost 

elevadissi_ms. 
Tots els voltants de les grans ciutats es caracteritzen per aquesta 

forma d'agricultura fortament intensiva. No es tracta ja d'utilitzar 

constantment el terreny sense deixar-lo descansar, que això ja és prou 

conegut i practicat. Es tracta, al contrari, de produir fi i en temps 

,_oportú, ço és, anticipadament, abans que es manifesti la plètora que 

fa descendir els preus. Es tracta d'obtenir productes destinats princi

palment al consum de les classes riques i que, per aL'l:ò, poden vendre's 

a preus elevats. 
Apareix així el conreu forçat en hivernacles, o en llits calents, que 

assegurant diàriament, durant l'hivern, una temperatura elevada, an

ticipen l.a maduració dels productes, de vegades solament de pocs dies, 

els quals, però, són suficients per assolir un preu remunerador. 

Fa pocs dies, el senyor ubiola, Professor de Floricultura a l'Es

cola de Bells Oficis de la ¡\1ancomunitat, ens deia que algunes botigues 
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de flors de Barcelona han importat, aquest any, clavells de la Cóte 

d'Azu r. 

Nosaltres h em recordat de segttida una vella convicciÓ nostra en la 

qual hem pensat amb certa freqüència, que sosté la possibilitat econò

mica de desenrotllar a Catalunya Ja producció industrial de la flor, 

donant vida a un con reu que és un dels tipus més elevats i més refinat 

de conreu i potser més beneficiosos. 

La producció de flors representa avui en algunes comarques de 

l 'estranger una importantíssima font de riquesa; les fl ors obtingude 

al . ud de França, des de Marsella fins a Mentó, en la estupenda Cóte 

tl' Azur , valen molts milions de· pessetes; la Ri vi era lígur, des de Venti

migJia fins quasi a Savona, és una meravella de fl ors; terres aspres. 

situades al costat mateix de les zones o.Jivareres més pobres, són desti

n ades al conreu de la flors. En :serres conve1·tides, amb esfo rç prodi

giós, en amplis bancals, regades amb poques aigües cercades amb mil 

dificultats i conservades amb cura religiosa, s'obtenen les flors magní

fiques que constitueixen la riquesa de la comarca i que són exportade'> 

a França i Anglaterra. 

Peró no cal anar a cercar exemples en països més avençats que ol 

nostre; a Bulgàrla, país qu·3 és agrícclament molt endanerit, el con

reu de la rosa és molt estès i dóna lloc a una rica indústria-la de la 

fabricació d'essència-rica i fl oreixent. 

Res no saLem veure a Catalunya, fora de la manca de costum ') 

de tradició, que impideixi la implantació industrial del conreu de la 

flor. Les nostres condicions naturals permeten produir-ne en forma 

que a priori es pot jutjar remuneradora. L'existència d'un mercat com 

el de Barcelona, on la vida esdevé cada dia m és refinada, assegura 

la possibilitat de donar sortida a tota la producció. I fora de Barce

lona hi han altres ciutats que serien fortes consumidores, com Madrid, 

San Sebastian i Santander, dins de la Península, i a l'estranger les 

ciutats franceses, en les quals podríem resistir la competència de les 
I 

produccions d'altres llocs, com la resistim, per exemple, pels fruits. 

Algunes vegades, parlant amb fructicultors del Pla del Llobregat, 

els hem ciidat l'atenció sobre La possible conveniènçia de conrear les 

violetes a sota dels presseguers, en lloc de les maduixes conreades ac

tualment. La substitu ció no representaria gaires dificultats tractant

se de dos cpnreus semblants. 

Una idea que ens apassiona de temps és la de destinar l'ametller 

a la producció de flors. Pensem ·q'lle en moltes comarques aquesta uti

lització podria r epr esentar la c;olució de la crisi de l'ametller. 

Hem constatat ovint en aqueste planes l'extensió excessiva do-

• 
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nada al conreu de l'ametller a Catalunya; se l'ha plantat arreu sense 

mirar si les condicions meteorològiques li eTen favorables. Per això 

la seva producció és tan inconstant; a les floracions abundantíssi

mes segueLx.en produccions nulles o gairebé nulles i els agricultors, es

pantats, parlen d'arrencar i en .alguns llocs arrenquen els ametllers. 

Potser abans d'arrencar-los convindria provar la producció de flors. 

La flor d'ametller és justament molt estimada a Barcelona, on des d~l 

gener en comencen a vendre les floristes de la Rambla. 

El destinar l'ametller ··- o el presseguer - a la producció de flor , 

no significaria cap trasbals en els sistemes de conreu fins ara practicats, 

car les modificacions necessàries es referirien solament a les adobades, 

que ,11aurien d'ésser més riques en nitrogen, i a Jes esporgades, que 

s'haurien de fer en èpoques i amb criteris diferents. 

AUGUST MATO ,, 

L a r abassa 
li 

cO~I insinuàrem en el nostre anterior at:ticle, l'argument més ele-

gant que es f.a en favor de la redimibilitat forçosa de les rabas e::. 

es fonamenta en que aquestes, en ·a essència, són censos enfitèutics i, 

per tant que, com a tals, cal aplicar-los-hi la moderna teoria, no pas 

universal, que estableix la redempció foTçosa dels censos a favor dels

censataris. ' 
Bona cosa serà, ficar-nos en l'entranya de la qüestió i, encara qu<l 

d'una manera força lleugera, examinar i comparar ço que tenen dt! 

comú i ço de diferent les dues institucions que es presenten paralleles. 

Una definició comprensiva, no massa jurídica, per això, de cada una. 

ens començarà a ensenyar una gro sa diferència. , 'enién per ra

bassa el contracte pel qual l'amo d 'una terra convé amb altra per onu 

que en aquesta hi plantarà una vinya i la cultivarà mentre vi qui, però 

mai més que durant el termini que es convingui, i, a falta de conveni, 

de cinquanta any..s, partint-se els fruits en la proporció i forma con

vinguda. S'entén per cens enfitèutic (el que més semblança té amb Ja 

rabassa) la cessió peTpèttLa que una persona fa a una altra del domiPi 

útil d'una finca, reservant-se el directe i el dret a percebre de renfit 1~llta 

una pensió anyal. 

L YSINE ( GREZA) , gran desinfectant i desodoritzant instantani. 
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De primer cop d'ull hom ja veu com les necessitats què està des

tinat a satisfer el cens són, en la vida pràctica, bon tros diferents que 

no pas la rabassa. Aqueixa, amb tots els caràcters d'un contracte de 

conreu, atent al fet d'un amo de terres que per no tenir capital per a 

crear vinyats en les finques seves o ganes de gastar-lo ni agradar-li 

després explotar-los pel seu compte per mig d'administració directa, 

cerca un pagès i convé en que aqueix farà el que ell no pot o no vol 

a canvi de la percepció de la part de fruits convinguda durant la vida 

de la finca i, tot el més, tants o quants anys {bo· i mai més de cinquanta). 

El cens cobreix una altra necessitat: la de facilitar l'adquisició de 

terra, amb tots els efectes pràctics de- ~a propietat a qui no té capital 

o no vol gastar-lo per .a adquirir-la. Res, té, de contracte de cultiu, 

aquesta institució i, no cal dir-ho, les relacions amb què queden censa

lista i censatari són tan diferents <le les que mantenen propietari i 

rabasser que... no s'assemblen,. en re:s. 

Però esgrunant el cas i endinsant-nos un xic més en l'anàlisi, ve· 

gem tot seguit que é's consubstancial amb. la idea del cens la de la 

perpetuïtat i amb la de rabassa la de temporalitat, i, aquehos dos mots ' 

resten distanciats, ideològicament i pràctica, d'una manera fonamen. 

tal. No ens fiquem pas en el concepte filosòfic de temps i perpetuïtat 

i limitem-no~ a posar la cara als fets de la vida i comparem la situació 

de qui té una cosa perpètuament i que, com li passa .al censalista, sap 

que mentre satisfaci' la pensió convinguda no serà mai aturmentat 

, per ningú i fllie, llevat aquella limitació i alguna altra , d'accidental, 

posseeix la cosa com a pròpia, amb ra del rabassaire que posseeix una 

terra ~ols per un curt nombre d'anys, que tot el més seran cinquanta, 

que una desgràcia en els conreus d una plaga general, com la filoxera, 

pot trencar en termini ben curt el lligam que el manté unit amb la 

terra, i que està subjecte a l'amo d'aquella per obligacions tan estretes 

com la de conrear la terra per ell mateix, i conrear-la bé, i no arren

dar-la a altre, i entregar els fruits i. .. a deixar-ho tot quan s'acabi la 

vinya o el termini fixat, talment les diferències són fonamentals'! Pensi's, 

però, que fins aquí nosaltres no havem sentat si ho trobem o no just 

que les coses paJssin així, dones ara sols analitzem les dues institucions 

tal com són viscudes, per a palesar les analogies i diferències que ofe

reixen. 
A•ltrament, en aJspectes més o menys accidentals, la rabassa i el 

cens ofereixen ja certes analogies, d'una sensible pal:lidesa, però. 

Per ventura, ~ra costlliDc molt generalitzada antigament, que el ra

basser entregués a l'amo! a l'hora de pendre la raba_ssa, una petita 

quantitat en conc~pte d'entrada. ~n els censos passa . ~n~ cosa per 

'. 

I 
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l'istil, si bé la quantitat sol ésser d'una més gran importància. Cal 

dir, de totes maneres, que en la rabassa aquell costum ha desapare

gut quasibé del tot, essent substituït per altra de sentit ben invertit, 

puix que l'amo sol obligar-se a entregar bona pila d,e coses en la 

plantació de la vinya, .ajudant .a,l pagès amb qui-sap-les aportacions : 

per ventura, ceps americans, fems, brossa, pedres, llenyes per colgar 

o cremar, etc., etc. · 

En la major part dels censos . existeixen per part del censatari els 

drets de tanteig i de retracte, ço és, una prelació a quedar-se amb els 

drets que té !'!1 censatari quan aqueix vol alienar-los a títol onerós, 

pag.ant la mateixa quantitat que li és oferta. Aqueixos -drets, en els 

censos,' són recíprocs, ço és, els té eLp en.satari en les alienacions que 
I 

fa el censalista i aquest en les que fa aquell. En la rabassa no oco.rre 

pas així ; els té l'amo de là terra quan el pagès vol cedir els seus drets 

a altra persona, però no pas el pagès quan l'amo trapassa a altri la 

terra donada a ral)assa. 
' En les enagenacions que dels seus drets faci el censatari, pot diví-. ' 

dir la finca, però no la responsabilitat que queda adherida a totes i a 

cada una de les parts que n'hagin eixit: en: la rabassa, la limitació és 

força més estreta a conseqüència de les necessitats' de conreus ·:'per <l 

les. quals fou creada. El pagès, si aliena els seus drets ha d'ésser a 

una sola persona, de manera que no pot partir-se ni la terra _ni, la res

ponsabilitat. Endemés, són molts els autors que voldrien aixecar a 

precepte jurídic él costum vigent en mo.Ues contrades de la terra cata

lana, que reconeix a l'amo. el dret a refusar el comprador de la rabassa 

quan per les seves costums o altres circumstàncies pot deduir que no 

serà bon pagès. La raó d'aquesta limitació tan racional resulta palesa 

pensant que el rabasser no és, ni de bon tros, un: censatari que com

pleix entregant religiosament el preu estipulat cada fi d'any, sinó qua 

és un conreador ,amb el qual l'amo de la terra hi està solidaritzat per 

molts conceptes. Es de pensar que si aquesta limitació, tant justa que 

molts voldrien creure estesa, no s'arrela i concreta, més que per res, 

és per la dificultat qu~ existeix en donar-li un caient pràètic coercitiu. 

Referent als drets de lluïsme tan apreciats pels censalistes i que 

consisteixen en cobrar un tant per cent de Ja valor satisfeta en les 

enagenacions de la finca acensada, no tenen pas aplicació ni correlació 

amb la rabassa morta. 

Resumint, doncs, resulta que en els drets accidentals o complemen

taris, la rabassa i el cens enfitèutic, ofereixen algun parentiu amb mo

dulacions, però, 'força sensibles; més ·que en les causes fonamentals 

i d'exÏIStència, representades per la pe1·petuïtat, pel segon, i la tem,po-
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ralitat i pacte~ de conreu., pel primer, les diferències són absolutes. Es 

per tant ilògic que dues institucions que només s'assemblen en aspectes 

tan accidentals hagin d'ésser arrossegades per úÍ1a mateixa corrent, 

que pretén sentar disposicions tan fonamentals com és la redempció 

forçosa. I tant la cosa .és estat entesa sempre així pels jurisconsults 1 

legisladors, que n'hi ha prou amb examinar de un a un tots els articlés 

destinats en els cossos legals a regular la instituéió dels censos en les 

seves múltiples varietats així com les glosses i comentaris als matei

xo·s, per a deduir que ni una sola vegada, en ocupar-se d'aqn•3lles, 

pensaren que poguessin ésser aplicades a Ja rabassa l.es disposicions 

que ·sentaren. 

Valguem, però, concedir, que a co.nseqüència d'aquelles petites co·n

concomitàncies entre les du es institucions, la rabassa, jurídicament es

tudiada hagués d'ésser presa per una mena· de . cens: evidentment que 

el cens fóra temporal, que això cap auto•r, ni propagandista, ha gosat 

a negar-ho. Llavors a<fl:lell argument que feia redimibles les rabasses 

perquè eren censos podria girar-se al inrevés i convertir-lo en aquest 

altre: si el que fa redimibles forçosament als censos és el fet d'ésser 

cargues perpètues de la propietat, les rabasses que són cargues ternpo·

rals no han d'ésser pas consi'derades com a redimibles. 

Altrament, pensi's, que no pas tots els autors ni legisladors estan 

conformes en declarar redimibles forçosament als censos, per perpetus 

que siguin. A bo i to.ts els autors ,catalans, per cert, els repugna mai

metre la tradició jurídica de la terra, que els ha considerat sempre 

com· irredimibles. I és per això que er: s cal concloure: ¡si tractant-se 

de cargues perpètues ·tan ben defjnides, les opinions no són, ni de 

bon tros unànimes en favor de la redempció forçosa, com és possible 

que s'apliqui en justísia aquell vio.Jent principi a favor de les rabasse~ 

de naturalesa indiscutiblement temporal! 

Altra ordre de consideracions ben escaientes deriven de la diver· 

sa quantitat de drets que mantenen damunt d'una mateixa terra dos 

persones diferents. Examinat el fet jurídic en la seva iniciació ens 

trobem que, a conseqüència de l'establiment de la rabassa, la to-ta

litat dels drets dominicals que l'amo de Ja terra abans tenia tot sol 

sobre d'ella, 'a;ra els té distribuïts .amb el rabasser en la · següent pro

porció: 

El rabasser té damunt de la terra: a) el dret (i l'obligació) de crear 

u:ga vinya; b) de conservar-la mentre visqui la vinya J, tot el més, 

fins el termini màxim 'que s'estipuli; e) de fer seus els fruits en L:l. 

proporció estipulada; d) de trametre per títol lucratiu o oneròs els 

drets de rabassa a altra persona, amb determinades condicions. 



AgricultuTa H7 

L'amo de la terra hi té : a) el dret de cobrar la part que li pertoclt 

-dels fruits donats per la vinya; b) el d'inspeccionar els conreus i man-

-tenir-ne l'alta direcció; e) de exercir la prelació en els casos en què el 

rabasser pretengui alienar els seus drets; d) d'exercir totes les altres 

manifestacions del domini no cedides al rabasser; e) de consolidar, un 

cop morta la vinya, o bé vençut que sigur el termini màxim fixat, totes 

les manifestacions del dret de propietat en la seva persona Tecollint la 

part del d1·et dé. què es despTengué a l'hora de constituir-se la rabas-.a. 

Ja es veu, · doncs, com els drets que es reservà l'amo, en celebrar-se 

el contracte, tenen un pes extraordinàriament superior que no pas els 

que foren atorgats al rabasser: deixant estar tots els demés, d'un' ordre ~ 

equivalent, hi ha el senyalat en la lletra e que no pot de cap manera. 

negligir-se : el dret a consolidar, en un termini relativament curt. 

totes les manifestacions del domini, que no ha estat mai negat al pro

pietari, no té compensació amb cap altre del pagès, decantant, en con

seqüència, la balança en favor d'aquell. 

I ja en aqueix punt, cal preguntar : en presència d'aqueixos inte

ressos antitètics (juridicament parlant, s'entén) i en la necessitat de 

que l'un hagi de cedir a favor de l'altre quin ha de perdre? La r e'l

post.a apar que no sigui dubtosa, dónes que en tota llei de accessions, 

lo accidental cedeix a favor de lo essencial. Més últimament es vol 

girar aqueix ordre lògic i es ve a dir : cal que desaparegui aqueixa dua

litat de propietaris respecte a una mateixa cosa, establint-se que, mit

jançant una indemnització, l'un pugui foragitar a l'altre ... més el qui 

tindrà dret d 'acomiadar no ha d'ésser pas aquell quals drets sobre la 

cosa són els més importants ... sinó l'altre, precisament aquell que sols 

temporalment poseïa la . cosa. En el meu entendre, el contrasentit P.s 

evident. 
En un altre article seran examinats els arguments d'ordre econò

mic i social que més correntment s'usen en favor de la. teoria de la 

redempció forçosa de les rabasses. 
DR. PE.RE J . GIRONA 

Professor de Lce;islació Agrària 
a l'Escola Superior d'Agricul tura 

AgriC'UltoTS, desconfieu dels guanos es11ecials per a tal o qual com·eu. 

A GRO L Y S IN E, a n ticriptogàmic, bacteri ci da general. 

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



L'Yc .erya Purchasi 

L 'YceTya PuTchasi és el còccid més terril;le que existeix per la seva 

enorme proliferació partogenèsica (no necessita del mascle per a 

donar fills), pel sens fi de plantes que ataca, i per la mobilitat · qa~ 

posseeixen les seves larves. 

Dels estralls que produeix a les plantes, solament en dóna idea 

el que produeix a la vinya la filoxera; aquesta, an:¡.b les picades a las 

arrels del cep europeu, el debilita fins .a matar-lo ; aquella amb les 

picades a les fulles, rames i tro:rrcs, mata les plantes on se posa. 

Fa uns dos anys que campa per Extremadura , viu d'allò millor 

1 per València . i se'ns assabenta que per Sòller també hi lia fo cUIS. 

L ' Yc e1·ya P uJTchasi fou descoberta en 1878 sobre acàcies· de Nov;¡_ 

Zelanda, pel Dr. Purchase i estudiada i -classificada pel Professor 

Maskell, que la va dedicar a son descubridor Purchase. 

Pla'rl;te;> en les quals viw l 'Y.ce1-ya: Acàcies de vàries espècies, 

tarongers, llimoners, ponsemers, alzines, abets, xiprers, rbsers, ges

sa.mins, figuera infernal, pomeres, vinya, romers, mareselves, ginestes, 

smilax aspeTa, etc. No v.ïu solament dels tarongers i llimoners, com 

podria creure's, pot també ésser un terrible enemic de les plantes ci

tades. 

Es oriunda d'Austràlia, d 'on va . passàr a ·,califòrnia; én 1890 fou · 

denunciada al Cap de Bona Esperança; poc temps després, a les illes 

d'Hawai; en 1896; a Portugal; en 1900, a Itàlia ; en 19121 a França, on 

va passar-hi d'Itàlia; en 1921, a Espanya, importada . de Portugal, i 

en 192 ... , a¡ Catalunya. Tal és el carni de ~a cotxinilla australiana. El 

vehicle han estat les plantes, especialment les acàcies i tarongers, no 

pas els fruits. 

Com a caràcter de la sub-familia dels mono-fiebin&_ ~o porta cui

rassa o escut la femella adulta, i té les antenes de deu a onze articles; 

els mascles tenen ales molt desenrotllades i ulls compostos. La femella 

adulta és de forma sub-ovalar pla-convexa, la .part convexa està aca-

' nalada, és la dorsal i està proveïqa d'un blanc sac ovígen que nei"

del davall de l' abdomen i es perllonga al darrera. La part dor~al 

•segrega cera.. La Yce7-ya quan fa . e1 sac ,ceros, podria confo.ndre's 

a:rhb alguna ·Pwlvifnaria, però és fàcil de reconèixer-se perquè aquestes 

tenen en el sac algunes estries trapsversals, mentre que -les estries de 

la Y ce1·ya són longitudinals . Mideix, amb el sac cerós, uns deu millí- · 

metres. 
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Abans d'arribar a l'estat adu)t, que és quan :ta el sac cerós, passa 

per tres estats larvaris diferents, que interessa conèixer .als patòlegs 

per a poder diagnosticar la infecció des d'un principi. 

En el primer estadi larvari, dorsalment ja porta cera, que conti 

nua s~gregant en el segon i tercer estadi, i ·en estat adult. 

·Les naixences més nombroses són pel febrer, juny i setembre, i ~1 

nombre de generacions en dotze mesos són tres. Com passa ·a la majoe 

part dels còccixs, és de reproducció ovígera, ço és, les femelles posen 

ous, que són de color de taronja i en nombre de sis cents, i fins mil, 

si l'arbre és prou vigorós per , a dar-li prou sucs nutritius. 

L'evolució de l'ou fins a arribar a insecte · acabat, d:ura uns tres mesos 

a l'estiu, cinc a l'hivern i quatre .a la primavera; llur evolució està 

estrictament relacionada, doncs, ru:nb la temperatura de l'ambient. 

Cal tenir present els mesos de les grans aviv.acions per a empen

dre una lluita química o biològica del còccix. 

So1ament per a dar una idea del poder procreatiu d'aquesta cotx1- · 

nilla, farem un senzill càlcul, considerant que tenim la Y cerya en uns 

tarongers, vinya o parc de Catalunya, i ve:urem l'enorme decendència. 

D'una Ycerya en febrer en neixen .. . 

De 600 Yceryes en juny en neixen .. . 

De 360,000 en setembre en neixeran. 

600 
360,000 

216.000,000 

Així tenim que d'una Yce1·ya que cria al febrer, ai setembre en tindrem dos 

cents setze milions. No cabrien en cap arbre per gros que fos. Si cada adult 

amb el sac ovígen ocupés un centímetre quadrat, necessitaríem una 

superfície de 21,600 metres quadrats , o sien dues hectàrees, setze àrees. 

I si cada una d:aquestes Yceryes xuclés solament una gota de saba dià

ria, tindríem que en 24 dies haurien xuclat dos mil cent seixanta hec

tòlitre.s de suc nutritiu. 
En l'estat larvari es tr81Sllada fàcilment i amb rapidesa d'una bran

ca, d'arbre a l'altra, buscant de preferència les extremitats; el vent i l 'home 

faciliten també la dispersió. En estat .adult, i especialment quan ha 

fet el sac cerós, s'immobilitza per a tot el reste de sa vida. 

Els arbres queden extenuats per l'absorció i extrevassació de sa

ba produïda per les infinites picades, i es cobreixen de negre que viu 

en el melat que excreta la invasora. 
Lluita quim.ica contra la Ycerya.-Les pulveritzacions amb polí·. 

sulfurs al 4 % per les rames grosses i troncs i al 1 % per les fulle'3 

cl.els arbres envaïts poden aturar la invasió a condició de repetir-les 

setmanalment. Aqueix tractament deu emplear-se mentre s'espera 
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l'aplicació del procediment biològic, en els períodes de les grans naixenses. 

Nosaltres hem lluitat amb èxit contra una PulvinaTia del taronger, 

no classificada encara, amb solució aquosa de lisol al tres i mig per 

cent i fent els tractaments setmanals. 

P1~ocedfiment biològi(.)-lEJ.. proce\:liment bjològic contra la Y ceTya 

J>uTchasi, és el triomf més gros que registra l'Entomologia aplicada. 

Riley Oi rector de la Divisió d'Entomologia del departament d' Agri

cultura dels Estats Units, observava que els tarongers i citrus de Cali

fòrnia vivien defectuosament i anaven morint-se per le invasions rlt:: 

la Yce1·ya. Partint del fet que a l'Austràlia, país originari del còccix, 

no es mostrava aqueix arnJJ tanta virulència, suposà que en són país o-rigi

nari es trobaria alglm insecte que frenaria l'increment de la cotxinilla. 

En 1888 un dels agents del Laboratori, Koebele, fou, enviat a l'Austrà· 

lia amb especial encàrrec de buscar els paràsits o entomòfags de la 

'Ycer~1,a . De les seves recerques Ko-ebele va obtenir vàries espècies 

·de paràsits i dos entomòfags coccinelixs, el Novius CaTd·inalis i el No

vius Koebele . 

Amb els descendents del centenar de Novius Cm·cLinalis que vare.i1 

arribar vius a Califòrnia es va destruir la YceTya Pt~Tchasi, tant que 

en 1891 es parlava .a Califòrnia del còccix com d'u-n flagell històric . 

Per tot on s'ha presentat la Yce·rya s'ha comñatut amb el Novius 

Cardinalis. Al Cap .de Bona Esperan~ s'ha aclimatat bé i ha destruït 

el còccix com a Portugal, Itàlia, França; Nova Zelanda, Illes Hawai, 

etc. La lluita del Novius Ca?·dinalis contra la cotxinilla acanalada 

sempre ba reeixit bé. Només és precisa certa tècnica de la qual parla· 

-rem en l'article següent, on tractarem del Novius CaTdinal~s. 

No volem deixar aquest article sense donar ta¡ veu d'alerta a aqur.

lles entitats o persones, que deuen i pode-n fer quelcom per fer triomfar 

el Novius Ca1·dinalis. 

Tenim a València la Yceria PuTchasi i a València tenim també la 

F01·miga .4.1'gerv.ti:na (l7•idomy·rrnex Humti.lis-Mayr.). No càl confiar 

massa en l'acció del Novius CardinaLis contra la YceTya on hi ha Iu 

formiga argentina. Aqueix himenòpter busca afanosament la mel se

cretada per la cotxinilla, Ja defensa i fins· l'estimula tan enormement 

en les' seves descendències partogenès-iques, qne és probable que el 

Ncvius res pugui contra l'hemípter. 

S'imposa lluitar per tots els mitjans i posar en pràctica tots els 

sistemes contra la formiga argentina: isolant-la amb l'aigua corrent . 

cremant-la, emmetzinant-la per a q,ue sigui un èxit la lluita del 1\'ovius 

Ca?·dina/.is contra la cotxinilla australiana. 
JoAN AGUILú GARSOT 
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C o n s e li s a n t i e s, s e _m p r e a e t u a I s . 
L'extensió de la propietat i les construccions que li corresponen 

MOLTS dels consells que dóna l'fl.utor llatí Columela als agricultors en 

el seu llibre de uRe rustican, n o han perdut encara la seva actua

litat Es clar que a la crítica moderna li serà fàcil constatar nombro

ses caigudes en error, ingenuïtats puerils i sobretot preocupacions po

pulars que donen lloc a pràctiques absurdes. Però junt amb elles, la 

raonable interpretació d'una llarga experiència i una sòlida ob ervació 

ha anat precisant una sèrie de regles i consells que tenen encara avul 

una valor efectiva. 

Per als catalans, seguidors :f;id-els dels conreus mediterranis, l'obr:J. 

de Columela té més alt interès. Ens ensenya la font de la nostra tra

dició agrícola. I quant tracta temes generals agraris, les seves idees 

troben ressò en les qüestions avui més discutides. · 

Vui recollir la ISeva valuosa opinió en l'important problema dg 

l'extensió "de la propietat, considerada des del punt de vista econòmic 

i da la producció, i de la relació entre lo extens de la finca i les con'>

truccions rurals que requereixi. Es aquest un punt en el que Columela 

insisteix sovint. Les lluites agràries, sempre vives a l'antiga Roma, 

promogudes per la tendència a la concentració en gran propietats, i 

les campanyes populars que la _combatien propugnant per una major 

divisió de la terra, donen a les paraules de Columela un fort interès 

d'actualitat. 

Columela és u'n decidit partidari de la propietat petita i dividida. 

IO•efensa l'antic precepte cartaginès: "L'hisenda té que ésser més pe

tita que el llaurador, perquè com el treball agrícola és una lluita entre 

els dos, si l'home flaqueja, l'excessiva quantitat de terra el venç.n I 

es fa ressò de la mà .. 'dma clàssica que Virgili tancà bellament en un 

vers, dient: "Admira l'hisenda ' gran, però com·eua Ja petitan. 

Malgrat el r èg.im legal-per altra part insuficient-en temp de Co

lum.ela, la concentració de la terra en grans propietats, era un fet 

molt generalitzat. Cató, expressant el criteri egoista dels privilegiats. 

ZOO L YSINE, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específic contra Ja Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
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considerava 1a propiet~t millor la dedicada al paJStoreig, sense conreu 

de cap mena, exigidor de braços; ja que en la primera un sol p.astor 

rnen.ava . i pocl,i3: tenir cura d'un nom}:¡rós ramat. Colurn;ela, sentint el 
- • • l ' 

problema amb major generositat i justícia des del punt d'obir social.. 

i amb més clarivident cornprensi,ó des del purament agrícola, s'indigna 

d'aquesta tendència, i aconsella_ «que en l'adqu~sició de terres, es guardi 

l.a mateixa justa ¡;nesura, el mateix seny que en les demés coses impor

tantsn. Condemna, durament als «poderosos que posseeixen comarques 

senceres, les quals ni a cavall poden recórrer; i les dónen abandonades 

als ramats que. les inutili~zen, trepitjant-les, Q a les feres que les , de

,v.alsten ~ destrueixen per aompJetn. En veu eLs defectes agronòrniqs 

d'aquest :s~tema que po-rta, una ràpida disminució de la productivitat, 

constatant que les set jugades d jornaLs romans (prop de dues hectàrees) 

que Lieini quan fou Tribun va repartir per c3ip a cada ciutadà, dona

ven als antics millo·rs collites que en el seu temps, terres .de goret, gai

rebé ermes, de. gran extensión. Té, doncs, Columela en aquest punt un 

criteri definit : vol que la mesura de la propietat depengui per a cada 

un, ccde la sev.al voluntat i facultatsn, perquè, corn encertadament diu,

condemnant afanys equivocats i ambicions sense moderació, ccés ende 

bades volguer posseir, si no es pot conTeuar)), 

Acceptat el principi de mesura en l'extensió de la finca, creu també 

nece1:15ària una estricta proporció entre aquesta i la importància de les 

construccions. «Són m_olts-segons Columela-els que s'enganyen en 

aqu,est punt, entre altres, l).o foren el:s emine!)-ts i savis Lucius Lúcul i 

Quintus Scevola, un dels ~a.ls féu la casa major i l'altre més petita 

de lo que exigia l'extensió de la finca. Les dues coses són contràries 

als interessos de l 'amo, doncs les ca:ses grans no sols costen excessiva

ment al construiries,, sinó que obliguen a elevades despeses de conser

vació ; i les cases massa reduïdes ocasionen sovint pèrdues de collites, 

perquè tant els líquids com els gTans es fan malbé fàcilment, si no hi 

han coberts on guardar-los, .o són estrets i poc apropiatsn. L'agricultor 

deu pendre per a les ~onstruccions amplament cctot el terreny que ne

cess!tin, però tampoc ccdeu edificar' sols pel desig de fer obresn. Cató,

el qu~~ en .aquest punt hi està d' acord~resumeix el ·concepte· en un afo

risme clar i gràfic, dient: cc Que la propietat no tingui que buscar casa, 

ni la casa, propietatn. 
Resolt ja el punt de la importància i capacitat de les construccions 

rJ.ll'als en relació amb l'extensió de la finca, dóna Columela regles en- · 

certades per escollhr e}, més· favorable emplaçament dels edificis.'· Les · 

normes pe.r a .decid,ir-,11(), . 90nting1¡.des. en _el llibre .de Re 1·ustica, respo- • 

nen principalment a consideracions de salubritat. Parla tarnpé l'au-
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tor -.:llatí ,amb la - detenció que es m-ereix, de la f.acilitat de comunica

ciohs, per la proximitat de camins· o . de correntS- d'aigua navegables; 

però ho fa més per . a fixar les condicüms de· situació general de la 

finca què les de les construccions dintre d'aquesta. Es comprèn que 

Columela dongui tanta importància a les raons de sanit~t per a fixar ~l 

lloc on deUI construir-se la casa, perquè essent un fervent det:r.actor de 

l'absentisme-ja en el seu temps, degut als atractius de les ciutats, ge

neralitzat en excés-considera com una veritable necessitat que l'habi

tació del propietari sigui sana i agFadable. Recomana el «contruir-ht . -
a mitjana altura, en un lloc sn que· l'aire no sigui ni molt calent ni 

molt fred, .abrigada dels vents i protegida de l'humitat.n L'exposició 

millor de les construccions «Serà mirant .al llevant o al migdia en els . -r 
paratge s'anitosos, i ' .al nord en els llocs humitsn. «No convé que hi 

hagin estanys o aigües mortes pròximes a la casa, perquè amb el calor 

produeixen vapors' pestilents, i són causa de núvols espessos d'insectils 

armats de fiblons perillosos, com també de les malignes serps de terra 

i d'aigua, envenenadas amb el llot fermentat, que motiven malalti3c; 

estranyes, que ni els mateixos metges coneixenn. «L'humitat rovella 

els instruments de treball, fa malbé els mobles i contribueix .a que es 

deteriorin ràpidament les collites, tant les que estan ,guardades com les 

que no ho són. La ca;sa deu situar-se en un lloc elevat, i/ de manera 

que l-a façana estigui orientada envers el punt del cel per on surti el 

sol en l'equinocci; posició d'equilibri entre l'acció dels vents de 

l'hivern i de l'estiu''· 
A les consideracions de salubritat n'hi afegeix altres de· caràcter 

diferent, dignes d'ésser tingudes en compte. Una d'elles parla de l'aj

gua, que convé tenir sempre amb abundància, doncs «molt poden con

tribuir .a temperar el calor de l'estiUI i fer un lloc agradable,, les riberes 

i petits xaragalls, l'aigua dels quals, i sempre que el relleU¡ del terreny 

ho permeti', deu portar-se fins a la casa, encara que no fos molt bona, 

mentre sigui do1ça.n -L'altre aconsel.La no aixecar les construccions 

massa aprop de les carreteres públiques, perquè els desperfectes fets 

pels vianants que hi passen i el tenir-los que hostatjar amb molta fre

qüència perjudiquen els inte~essos del propietari. 

Repetim que (salvant la ingenuïtat d'expressió deguda al seu em

pirisme fonamental) la majoria d'aquestes regles són deduïdes de nom

broses observacions ben interpretades, ço que les fa, en conjunt, i pres

cindint de detalls inútils i algun d'ells no prou cert, sempre actuals. 

Això és degut a l'importància que donaven els romans a aquests 

temes. La bona distribució de -les · construccions en una propietat ben 

provorcionada, eta per ells · lun problema del màxim interès. Plini; 
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l'historiador, ho comprova, explicant com Caius Marius, el guerrer i 

polític famós, dictadon de Roma, dibuixà ell mateix el croquis de la seva 

casa rural fixant-ne la distribució amb cura i minuciositat idèntica .1. 

la que planejava abans de la batalla, la disposició d 'un campament els 

dies de major perill. 
CARLEs PI SUNER 

Professor de Mecànica Agrfcola 
a l' f:.scola Superior d'Agricultura 

Notes d'un viatge al Migdia de França 
v. 

El Celler de Lézignan (Aude) 

E N tota obra cooperativa per l'assoliment d'un èxit 

ari un home que amb suficient energia l'organitzi 

vant, doncs és precís passar moltes penalitats abans 

ferma. 

Celler cooperatiu de Lézignao: Molls de descàrrega 

complet és na

i 1a porti enda

no és una obra. 

La simpàtic~ vila de Lézignan tingué la sort que en 1909 un home 

d'altura i d'un gran p;restig-i, M. Castel , avui dia diputat pel distric1re 

i president del Celler, o.rganitzés els petits vinyaters de la vila ,Per a 

la construcció d'un Celler cooperatiu amb objecte de remeiar le:s fon-
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des crisis que atravessaven en aquella època els cultivadors de vinyats. 

S'admeteren per a la constitudó de la novella entitat tots els vi

nyaters que collissin menys de 1,000 hectòlitres reunint-se de bon prin· 

cipi 230 subscribint-se per parts de 30 francs corresponents a 50 hectò

litres de lo que collissin tenint present per això la declaració de collita 

de l' any anterior; els que collien més de 200 hectòlitres er en obligats 

a subscriure una part per cada 25 hectòlitres que sobrepassessin als 200. 

De les parts ubscrites va ésser desembossada la dècima part abans 

l' assemblea general de constitució de la Societat, i la resta ho ha sigut 

Celler cooperatiu de Lézignan : Inter ior del celle r primitiu 

a mida de J.es necessitats. Els préstecs de l'Estat al Celler fins a la data. 

són de 176,000 francs al 2 '(o d'interès i 20 anys d'amortització, demés, 

rebé de l'Ajuntament de la vila l'any de Ja seva fundació 8,000 francs 

que foren aplicats al pagament de 10 francs per part de les 800 ubs

criteg pels . propietaris del terme municipal; també ha rebut bones 

subvencions de uL'oeuvre philantropique du viu, fundació del Baró de 

Rostchild. 

L'estat de comptes de la Cooperati·va abans Ja guerra, segons les 

dades que va tenir l'amabilitat de donar-me el comptable M. R. Miailbes, 

és com segueix. 

LV SINE { .GREZA), gran desinfectant i des.odoritzant instantani. f 
-
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Construccions. 

Màquines i mobles. 

Anexe Celler. 

Capital... 

Préstecs Estat. 
Subvencions vàries. . 

ACTIU 

Total •... 

/ 
PASSIU 

Préstecs .als associats sobre collita. 

Total. 
D;iferència. . . . . .. 

' • Francs 

315.597,55 
10.8.843, 75 

40.605,30 

46fW46,60 

Francs 

100.000,00 
176.000,00 
69.451,70 
4.150,35 

349.602'05 
115.444,55 

Aquesta diferència la tenen ja aidada avui dia amb els beneficis 

que feren durant la guerra, tenint llogat el Celler a Intendència militar, 

que els abonava 0'40 francs per hectòlitre de vi que passava en dipòsit. 

El número de socis actualment és de 460, que aportant terme mig 

per .any 33,000 hectòlitres, tots tenen un sol vot no essent qoncs pro

porcional a la verema que porten. No estan obligats a aportar la to

talitat de la collita, podent retenir una part per l'elaboració directa ; 

els estatuts preveuen que el mínimum obligatori i el màxim facultatiu 

seran fixats cada any per l'assemblea general, avui dia en el nou 

reglament s'ha fixat que a ~pa.rtir de 1923 estan obligats a portar la 

quarta part de la collita, i a partir de 1925 serà la tercera part, fixant

se per després obligatòria la meitat de la collita. 

El vi el reparteixen a base de 1 hectòlitre per 135 quilograms de 

raïms, liquidant, demés, per graus; lo que resta i els .subproductes e~ 

destinen al Celler; demés, 'ai fer les. liquidacions, es queden el 10 % per 

pagar les despeses generals. 

Els socis que vulguin poden retirar completament la seva collita, 
I 

si avisen :B.b\).ns del primer d'octubre i .a condició de deixar també 

el 10 %. 
Un cop . finida la liquidació, pagades le despeses i els interesso~ 

i amBrtitzacions dels pr~stec~. _de J'Est.at, , .s_i l'actï.u. é.~ !ll~j?r ,_c¡u~ ,,¡ 
-passiu, sobre la diferència és pren el 5 % per constituir la reserva qu~ 
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la llei marca, i .la resta- s'aplica a pagar el 4 % d'interès a les paris 

subscrites pel& socis. Si després encara t'esta un excedent, s~ aplica en 

la següent forma: 10 % per gratificació de ·personal, 10 % per la Caixa 

de previsió per contingències de conreu, malalties, poda, etc., 10 % per 

la constitució d'un foDJS de reserva suplementari i la resta, o . sigui 

el 70 % per amortització del capital aportat pels socis o bé després, 

quan ja sigui tot amortitzat, es repartirà proporcionalment .a tots els 

socis en relació a la verema aportada. En el cas de que algun any nu 

tinguessin prou per l'abonament del 4 % a les parts subscrites, treuen 

lo que necessiten del fons de reserva complementari. 

Celler cooperatiu de Lézignan: Bateries de difusió 

Les vinyes del terme són de tres categories: 1.a, costers; 2.a plana; 

3. 3 planes regables. La plantació és feta a 1,50 m. en quadro i els peus 

són Rupestris Lot, en el~ costers; Ri paria X RupestriS' 3.309, en les planes, 

i Ripària Glòria, en les planes regables. L'empelt és en general Cari

nyena 50 % i Aramon 50 %. En els costers fan poda curta, i en les 

planes, podes mixtes i llargues; la producció oscilla en els costers en· 

tre 30 i 50 hectòlitres per hectàrea i en les planes entre 40 i 60 hectò1itres, 

pod.ent arribar en les planes regables amb podes llargues fins a - 200 

hectòlitres. 
Està situat el Celler prop de l'estació i al costat de la carretera de 

Narbona a Carcassona; el projecte és ob:ca de l'Arquitecte M. Reverdy, 

de Narbona; la cabuda total és de 43,000 hectòlitres; com se veu Hi 

I 
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ha un sobrant de 10,000 hectòlitres sobre la collita mitja. L'edj.fici pri

mitiu és qu~drat i té adossats a les parets 22 dipòsits rectangulars de 

ciment armat de distintes capacitats, al centre hi ha 4 premses auto

declic Marrnoruer de 3.50 rn. de diàmetre. 

Els raïms són pesats i graduats i sense trepitjar són abocats als 

dipòsits de fermentació, que dura aproximadament 5 dies. Es fan les 

premsades en les Marmonier de gran diàmetre, fent tres retallades, o 

el repremsat es fa amb hidràuliques. 

Celler cooperativa: Celler de reserva 

Anexe .a aquest edifici hi havia el celler pròpiament dit, que avui 

dia es destina a local de reserva; hi ha en ell dipòsits de ciment ar

mat i fons de fu ta. Entre mig dels dos edificis tenen les oficines. 

laboratoris i habitacions pel personal. 

En HhO feren l'ampliació construint al darrera dels edificis roen

tats altre de tres naus amb 43 dipòsits, de ciment armat, de cabuda 

variable de . 200 a 400 hectòlitres. L'installació mecànica es composa 

d'una trepitjadora desarrapadora, un elevador de repès i una bomba 

de veremes, tot de la casa Coq; suplementàriament i per casos d' aglo

n.eració de verema hi ha una cènia i una trepitjadora per projecció, 

de la casa Mav, de Beziers. 
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Tota la verema entrada en aquest nou edifici no es premsa smu 

que s'extreu el vi de la brisa per mit jà de tres bateries de difusió, com

posta cada una de 12 elements de 55 bectòlitres cada un; extreuen 

per aquest procediment un terç més de vi que amb les premses. 

El rendiment de conjunt en tot el Celler és de 120 a 125 quilograms 

per fer l'hectòlitre; tot el vi que es fa és brisat i la seva graduació 

variable de 9 a 12° segons els . ~ny s. 

Elaboren amb tots els avenços de la moderna ·enologia, fent inclús 

el levaduratge amb un «L4nogenn. 

El cost d'elaboració és terme mig de 3 fran cs per h ectòlitre. En 

la nostra visita ens acompanyaren el Director del Celler, M. Jaimmes, 

i el Comptable, M. R. Miailhes, donant-nos tota mena de detalls sobre 

el funcionament d'aquell important Celler. 
E. M. D'YMBERT. 

Cap del Servei de Viticultura i Enologia 

COMEN ·TARIS 
Gatzara proh ibitiva • 

En Camil Mancini és un co1laborador del «Giornale Vinicolo Ita
Jianon que, de faisó amena, retreu coses estupendes. 

• Pocs elies fa li llegíem un diàleg que, si b"é en prosa, posava en 
solfa Ja llei seca, comentant una de les formes de burlar-la higiènica 

i científicament. 
Corn? Un apotecari italià, establlnt-se a Nova York i obrint-hi un 

regitzell de farmàcies enològiques des d'on administrava alcohol a 
uns 1maginaris malalts de... gola seca que sols guarien amb pòcimes 
abundose de whisky, kumm.el, curaçao, marsala, porto, burdeus, mà
laga, etc. 

I sembla que eJs malalts eixi en contents de la farmàcia, del trac-
tament medlcal, de la taxa i de la llei. .. resseca. ' 

Però més contents els galeno consultats, que cobren les visites a 
més que enraonat preu. I un xic més contents el apotecaris. 

El del comentari dialogat Maucini, amb la venda de garrafes, ga
leons i botes del fermentat va arrodonir-se i després de muntar s t 

farmàcies psende-higièniq11·~s i quelcom bàqutqíUes, les ha traspassat 
pel valor d'una fortuna. 

Clar que si i no és pas cas 11011. Ço que emmagreix al fadrí extern-,
li posa tripa al hereu. 

AGROLYSIN E, anticriptogàmic, bactericida general. 

Especific en les ma la tties dc la -patata, cep, pomera, etcètera 
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L'enyorança de l'alcohol 

A un comtat de la província de Québ.ec, que com altres Estats ian

quis estaven sotmesos ja feia algun temps al règim de la llei seca, la 

qua1 autoritza a les ciutats ?- prohibjr i àdhuc els mana que no poder: 

vendre alcohols, les autoritats han tingut una pensada i s'han dit: 

O acruesta llei és a gust dels consumidors o a disgust. 1 es a gust 

deixarem que continuï; si no és a gust de tothom, cal que la de-
' roguem. 

Per averiguar-ho, per adquirir-me la certesa, sabeu que han fet? 

Han obligat a tots els electors amb dret a votar, • a que manifestessin 

si la llei ba via de continuar o si havia · de borrar-se dels costums 

del ¡pafs. 
I sa'beu quin ha estat el resultat? Xiquets de Déu! Per una forta, 

unànime i aclaparadora majoria, s'ha proclamat .amb èxit esclatant 

que el comtat de Missiquosi vol desempellegar-se de la llei injusta que no 

permet xerricar, que no permet alegrar el cos amb un vaset de malvasia, 

o de vi ranci, i àdhuc una copa de xampany, cognac, ron, i demés be

gudes alcohòliques. 
Que és cas! I d'avui en endevant els vins de totes graduacions i 

els licors elaborats amb alcohol de totes les graduacions, entraran triom

falment al país, a alegrar els wrs que ,aixf han procla'roat que 

l'enyorén. 
Molt bé, senyors! 

Una afirmació de Chéron 

Un ministre d'Agricultura que francament declari un ideal protec

cionista, encaixa bê amb un Henry Chéron. 
Per casa, un Rodrigàñ.ez, se sent propens a declar.ar-s~ p.artidari 

de les solucions mecàniques. 
Perquè si aquí una indisposició pertorba fins a l'extrem de ' no oir 

a la Comissió de les Federacions Catòlic-Agràries de Zaragoza, Na

varra i Rioja, ja serem a comprendre que la greu malaltia del:s agrí· 

cuitors no millorarà. amb una indisposició d'un ministre de la Corona. 

Chéron, en canvi, no sols fa intensa la propaganda de la seva cir

cular als directors dels serveis agrícoles recomanant l'ús i circuJació 

del vi, per exemple, sinó que la clou amb una afirmació tan contun

dent com aquesta: 
«Vos recomano donar a aquesta circular la publicitat que com

porta i de que féu entendre a tots que aju.dar als vihyaten és def ensar 

l 'inte?·ès nacional)). 
I diem nosaltres: 
«Cher Monsieur Cher... on; on est à regreter que nous ne so

yons sous la régie de votre ministére paternel!)) 

L'acció de la lluna 

, La . lluna no serveix solament als romànÜcs, · als enamorats-que 

poden ésser una varietat de romàntics-i als aviadors. En el laborator·í 

de botànica de l 'Universitat de Liverpool s'està estudiant un fet afermat 

i demostrat, sembla, pràcticament per un jardiner, que sota la influèn. 

·. ia de la llum olar. 
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Un jardiner, anomenat Hayes, ha observahque els seus cogombres 
creixien de 5 a 7 centímetres més a la nit, per acció de la lluna, que no 
pas de dia, a la llum del sol, i que les llavo-rs germinen millor quan 
llüeix la lluna. 

Un professor de Liverpool ha volgut comprovar, aquests fets i, mal
grat que la lluna hagi estat poc amable amagant-se sovint sota una es
pessa cortina de núvols, sembLa que ha arribat a conclusions en certa 
manera extraordinàries, descobrint efectes desconeguts de la llum pola
ritzada damunt la vegetació. 

Potser arribarem a saber finalment si els pagesos tenen raó quan 
parlen de les llunes. 

Alcohol, coure i sucre 

Un estudi de Prandi, de Mòdena senyala l'ordre de correlació que 
en els vins més dolços tenen l'alcohol i el coure a conseqüència de la 
incomplerta fermentació que determina la presència excesiva de sucre 
no transformat. 

La quantitat de coure està en raó inversa de l'alcohol, i així, en els 
vins dolçoS--J:ebles d'alcohol~la dosis apreciable de coure acusa fins 0'160 
grams per litre .- · 

L'excés pot corretgir-se acudint a una forçada segona fermentació 
tractant al vi enoourat per un excés de sulfur potàssic anhidre en una 
proporció de 8 a 11 graus per hectòlitre. Uns dies després sofrirà un 
segon tractament de metabisulfit potàssic a raó de 8 graus per hectòlitn. 
Repòs d'uns vuit dies i filtratge. 

En diríem la fórmula Prandi dels vuit : 8 de sulfur ; h J.e metabisulfit 
amb 8 dies de interval entre els dos tractaments i els 8 dies de repòs 
abans filtratge. 

celes appelations d'originell 

O diguem: les d.enomJinacions d'oTigen,,. que tal vol dir l'epigrafia. 
Car nostres lectors sabran que ja s'han escatit estes qüestions 

amb el tècnic francés M. Ro.ux i els nostres funcionaris d'Estat i Fo-
ment, senyors Muñoz TmToba i Cabello Lapiedra. · 

· Això de que aqui diguem coñac i champagtne, als francesos els hi 
sembla una brossa. a l'ull o un panelló al nas. o hi passen, si no és 
amb un impost fortÍssim de pontatje en arribar-los-hi a fmnteres els 
nostres mams concurrents . 

... I tothom, indignat volia lapidar a la adúltera espaordida, més 
apropant-se Jesús als irats jutges, va amonestar-los i autoritzant a 
que tirés la primera pedra aquell qui es sentís net de tota culpa __ _ 

Una nostra comissió, pocs anys fa, en estudis per terres estran
geres, va topar-se amb Portos, Tarragones, Priorats, etc., que si ni 
sabien ésser escrits com cal, tampoc tenien de nostres vins de marca 
altre rsuc que el que de maduixa puguin tenir les escarxofes o les 
bledes. 

I aquí ningú va enviar un Roux a legitimar una malifeta de vi 
químic desacreditador dels vinyats de la terra. 

Val a dir, doncs, que quiscun aguanti el cop i a sofrir-ne les con
seqüències. 
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El balanç del Sindicat de Vinyaters d'Igualada 

El qui escriu aquestes ratlles, estant l' obra dels , simpàtics pagesos 

igualadins en marxa, anà a dita ciutat a donar-hi u na conferència, i 
p el camí es topà amb un bon senyor que no creia en qu e aquells simples 

treballadors fessin res de bo. 
Esta clar, com que regularment es creen els Sindicats amb l'impuls 

de tots o gàirebé tots els homes d'alguna possibilitat de cada poble pen

sava aquell senyor d'Igualada que els seus conterranis no se so·rtirien 

del 'fang en què havien caigut. 
Però en aquells terrenys que van comprar han anat bastint-hi un mag

nific edifici, i avui a:quell bon senyor, si ha vist corn nosaltres l 'estat 

de comptes del celler estrenat la passada collita, potser ja no ho ' diria 

que no faran res en vista de lo gue han fet. 
Aquells quatre gats, m illor dit, aquells esfo·rçats i valents treballadors 

que han aportat a_l'obra comunal, no diners, que no en tenien de seus, 
sinó l'esforç propi, les :Seves suors i les seves angúnies, m illorant així la 

seva condició i guanyant-se majorment el dictat d'honradesa, s'ha tra

duït en crèdit i han trobat els diners que els calien per a posar tot el 
celler en marxa. 

I avui poden mostrar un actiu de 122,895'55 pessetes·. que resulta de 

la maquinària, edifici, mobiliari, existència de materials i un rernanent 
en caixa. 

Amunt sempre. 

INFORMA CIO· VINÍCOLA I 

Si les condicions del mercat no varien en els preus, car venen regint 
els mateixos que en les passades quinzenes, mostren potser una caracte

rística rnoit significativa: la no resistència a vendre. i fins l 'afany de 

contractar. 
Mes això, que representa una oferta decissiva, ve a repercutir en una 

més pronunciada calma en les demandes que, naturalment, troben l'o

casió d'escollir, ï ço Vfl a significar un estat de con currència que per-
, judica als productors més abocats a vendre i que, per a vèncer els incon

venients a les preferències a determinadoo classes de vi, són a flectir en 
les pretensions; per on, Uuny de contrarrestar la competència, són a 

aguditzar-la en perjudici propi. 
Altra de les característiques del mercat està en els centres de transac

ció qu e exper imenten dislocacions o d,esplaçaments dels vins, car acudei

JÇen, per exempl8 P Manresa vins de Valls o de 1~ Conca que, sembla hau
rien de tenir més fàcils i adequats ajustos a . Reus o al Penedès, en tant 
que els vins del Pla de Bages que deurien trobar més propi camp en la 

ciutat del ·cardoneT, devallen pel Vallès a nostra ciutat peT a remuntar 
vies que el transport encareix· arhb evident perj'udici del prEm inicial. -el'n 

trasbals de · mercancies que éS nota manifesta de la situació regnà.nt. 
I encar-a un altre punt de vista bèn signifi.catiu de marasme: !}'Ue els 

a justos de grans partides de vi, es fan de mes en mes difícils, car el 
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comerç fracciona les compres d'una manera extremada, al punt de que 

una mostra o~erta .amb grans volums a colo,car, sol ésser dese-stimada no 

venint a un preu de rebaix veritablement irrisori. ' Val a dir que un stok 

apreciable reclama el con c·urs de nombrosos compradors no sempre resi

dents en els mateixo·s centres, ço que obliga a llensar a distints indrets un 

mateix tipu, i, per tant, fa un seg1iit de proposicions i ofertes capri

ciosíssime.s. 
La gran propietat i els celler s cooperatius són a la lluita per dita cir

curpstància i d'un tal estat de coses en resulta un avantatge pel petit pl·o

ductor que, amb regulars classes, troba més facilitats i clients en el ta

b rner o petita cooperativa de consum que el pr.opietari o tenedor de cen-. 

tes cargues. 
Val, doncs, a dir que el-s preus d'uniformitat no resen· en les cotit

zacions, per molt que el pagament de celler sigui si fa o no fa el mateix, 

car deurà tenir-se en com,pte les circumstàncies del transport segons el 

veinatge o allunyament del mercat comprador.· 

L ' embarc, reduidí im, és sols per molt petites i escollidf:lS quantitats, 

1 de Vilafranca Ó Re·us i Tarragona, o de Manresa i Barcelona, els but

lletins comercials no constitueixen patró r egulador, car en tots aquests 

indrets està el comerciant que opera en acantonaments ¡:ie muntanya, .i el 

corredor que compra segons demandes dels deta lli stes. 

Els mercats interiors de consum no flecteixen en les revendes, ço que 

val a dir que mal any per al vinyater sense que Ja mala anyada ho sigui 

per al taberner o la coop erativa. 
Visllums de que pugui reaccionar una aital situació? No sabem en

devinar-la si la de.sconfiança del productors els segueix abocant a les ven

des el vi estivat. 

PERE J. LLORT 

' ' 
~~~.-..-.-....._~.---.-~~.

....__~..._.._.-.....---. ....... 

INFORMACIÚ OLEÍCOLA 
Poc a poc, es va acabant de fabricar; q•ueden poques olives per a ela· 

borar i solament a Lleyda i sos contorns es treballa, encara que poc ; per 

això podem dir que la campanya és finida per tot Catalunya i que el-s 

Ú11s resultats no han estat dolents pel~ fabricants, puix sempre han tin

g,ut el m ercat obert al preu de fabricació; ara sols és d'esperar que ven

guin bé l'oH que tenen en existència, que no tots els tenedors el guarden 

amb gust, si r;o. que ho fan obligats perquè el mercat no els paga el 

preu que els costa. 
E.n aquestes últim.ês setmanes, el fabricant es pot di r que no ha mirat 

preu al pagar les olives; se · n'ha anat dels límits del mercat, esperant 
e 

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

nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'avirarP, etc. 
I 
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que aquest es posi a to, i ha tancat el molí quedant-s~ molt d'oli a casa; 
creient que dins de poc en farà els diners que en vol. 

La_situació dels mercats, no està pas en bona relació amb ço que fa et 
:abricant, car els mercats estan cada dia més deca~guts, fent temer que 
_'especulació no sigui pas acertada fer-la en aquests moments i amb els 
olis que .actualment s'obtenen. , 

A l'interior, compren només el més precís; a l'estranger, no sol no fan 
res amb els nostres olis, si no que afavorits molt per llur moneda baixa 
van a cercar els pocs mercats que nosaltres oultivàrem des de la gran 
guerra. 

No és tan clara com es creu la situació dels ·mercats oliaires; per una 
banda queda apuntat ço que acabem de dir, per altra hi ha qui és més 
optimista i pensa •en una forrta animació de mercat, deguda a una alça 
del canvi i .ajudada per qualsevol altra causa, com per exemple, la prohi
bició d'exportació dels olis de Túnez, que fa dies que amenaça als fr.anc<!
sos, puix .allí la collita no ha estat del tot gran. Però s'ha tret molt oli 
perquè el preu era molt més aventatjós que el de les altres contrades 
oleícoles, i és que mirant i remirant també ·pensem que pot ésser un any 
bo per l'especulador. 

L.a nov.a floració, sembla que· es presenta millor, ja ha plogut quasi en 
totes les planes oliaires, ço que dóna esperances d'una bona floració; 
esperem-la, doncs, que aleshores potser que tindrem més orientació, puix 
ara, el comprador no vol comprar i el venedor t~poc ven i així anem 

1 
tirant. 

Poques operacions s'han fet en els nostres mercats; si no fos alg¡.ma 
compra que ha fet alguna casa americana podrien dir que no s'ha fet res. 

A Reus es paguen el>S olis bons del país a 31 i 32 pessetes i a 26 i 28 els 
més fluixos. 

A Lleyda s'ha fet . .alguna operació a tres mesqs, pagant-se preus que 
han voltat entre 180 i 185 els cent quilos. 

El mercat de Barcelona està del tot parat fent-se els extres entre 60 i 
61 duros, els bons a 46 i 47 dums, i els corrents a 43 i- 45 duros la càrrega 
de 115 quilos. 

I els olis de sulfur del:s quals altres anys ningú en parlava, ¡;embla 
que ara estiguin de moda; per un cantó els francesos se n'emporten per 
refinar i per altra els yanquis els compren per a usos industrials, segons 
diuen, però també segurament els dediquen ::11 consum una vegada refi
nats; ens estem quedant sense olis d'aquesta classe. 

Els de baixa· acidesa es paguen a 120 i 125 pessetes i els d·' alta a 110 
els cent quilos. 

LISIN! ANDREU" 

Refl exioneu-h:o.: ¿són els bons o bé els dOlents agricultors els qu~ 

assisteixen a conferè?J,cies, llegeixen revistes- agrícoles o ~st:w:tien algun 

a.s.sumpte. d' ~g~cuÚur:a?. • . • _ 
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NOTICIARI 
~El Minist1·e d'Ag1·icultum fmncès ba disposat la repartició d'un 

fullet explicant l'organització de l'aprenentatge agr'cola vitícola i de 
mecànic agrícola, a l'objecte d'atenuar els inconvenients de la manca 
de braços al camp, i promoure una corrent envers els pobles rurals dels 
orfes, fills d'obrers i altres nois dels grans centres urbans. 

~El Ministu del Treball té en estudi la cuació d'wn, Barvc agrícola, 
la transformació dels pòsits, legislació sobre accidents del treball al camp 
i altres aspectes dignes de meritat estudi. · 

El ministre ba dit que vol presentar aquests projectes així que s'obrin 
les Corts. 

Ja cal que les corporacions agrícoles estiguin a l'aguait. 

-A l'Institut Ag1icola Català de Sant Isidre ha tingut lloc una reunió 
per estudiar la ponència dels senyors Girona, Boix i J.ansana, que repre
sentara. el criteri de l'Institut en la qüestió de la rabassa morta. Aqu·esta 
ponència serà enviada a l'Institut de Reformes Socials, encarregat pel 
Ministeri del Treball de procedir a l'estudi d'un avant-projecte que reguli 
el contracte de rabassa morta. 

- Cong1·és inte1·nacional d'Agricultu1·a a París. Els temes a discutir 1 

en el pròxim congrés celebrador a París al mes de maig són els següents : 
Primera secció: Agronomia (aplicació de les ciències a l'agricultura, 

milloraments agrícoles, lluita internacional contra els paràsits i les ma
lalties dels animals; milloraments de les plantes). President: el doctor 
Roux, director de l'Institut Pasteur. 

Segona secció : Influència de l'agricultura sobre les relacions inter
nacionals. President: el marquès de Vogüé. 

Tercera secció: E;conomia rural (crèdit agrícola, cooperació i mutua-
litat, ensenyament). President: Víctor Boret. 

Quarta seccj.ó : Economia del bestiar. President: Albert Massé. 
Cinquena secció: Viticultura. President: Pròsper Gervais. 
Sisena secció: Silvicultura. President: H. Lafosse. 
Setena secció: Agricu1tura del països càlids. President: M. Tisserand. 
Les adhesions i les comunicacions relatives al Congrés les rep M. Her-

ry Sagnier, secretari general, al local del Comitè d'organització, 18, rue 
de Bellech?-sse, París VII. 

~En l 'assemblea de la Fedemció Sindical Agrària de Girona darre
·rament celebrada, quedaren així distribuïts els càrrecs: President don 
Jaume Rosich; Secretari, D. Salvador Gispert; Vocals, D. Enric Negre 
D. Miguel Ordís, D. Josep Ribot '¡ D. Lluís Frígola, els quals juntament 
amb don Pere ómedes, tresorer; D. Isidre Pujador, D. Joaquim Vayreda 
eï Dr. Pere Iglesies formen la Junta. 

- La Unió de Vinyaters de Catalunya prosseguint la seva campanya 
en pro de la persecució de l'ús dels alcohols industrials en l'encapsala· 
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, 
ment dels vins; ha celebrat un acte de propaganda a Manresa prenent-hi 
part Mossèn Rovira, i Srs. Marí i imó. 

A l'acte hi havia inunitat de viticultors de tota la comarca. 

-El ConselL Provincial de Fonwnl de Lleyda a l'objecté de donar a 
conèixer al públic en general les diferentes classes de aus insectívo,res i 
insectes útils a l'agricultura, publicarà unes fulles amb gravats i les mà
xim.es que conté la Uei de protecció als ocells. 

-El Sindi(;al Agrícola de Ce1·vem i sa Co1narca en una de ses darre
res reunions de junta, acordà comprar uns patis a Puigvert d'Agramunt 
de tinats a con.struir uns magatzems, i demés prengué l'acord de desti
nar 100,000 pessetes de capital movible a l'amortització del compte d'e
dificis i terrenys. 

-Començant el dia primer d'abril l'efecte de l 'assegurança de Les pe
d1·egades pe1· Les diverses menes de cultiu, excepció feta de les vinyes 
que no comença fins al dia 15 del propi mes, l'Institut Agrícola de Sant 
Isidre com a delegat a Catalunya de la caixa d'assegurances mútues, 
recorda que deuen esser-li presentades tot seguit les propostes, per tal 
que no comença la garantia .de la mutualitat :fins que no hagi estat sig
nada la pòHssa per ambdues parts, i en tot cas satisfet l'import del cor
responent rebut. 

-La llavor de re·molatxa de sucre i farratgera de Polònia. La Cambra 
de Comerç i Naveg-ació d'aquesta ciutat ha rebut una comunica,ció de la 
Legació de Polònia a Espanya, manifestant-H que el seu govern fa avinent 
que per a impedir abusos possibles en el com':lrç de llavors de remolatxa 
sucrera, i per a evitar la venda com a tal de la tanatgera tan semblant a 
la de sucre, cada expedició de la primera que sortirà del país anirà acom
panyada d'un certificat especial, la qual cosa no es farà amb la faiTat-, 
ger a. ' 

-Un s·indicat d~ ucr iadors de gum·ans. S'ha constituït a Vich aqueix 
sindicat a l 'objecte, segons diuen els prospectes que ha circulat la junta. 
de fomentar la cria i millora del guarà català, i procurar per tots ' els 
medis necessaris que no es cometin abusos i prosperin certes exigències 
dels intermediaris en les compres i vendes. 

-AI. caSino de Santpedor, i amb la idea de p1·opulsar la COIJ1Slrucci6 
d'un celle1· cooperatiu., hi ha donat una confeTència Mossèn JQsep l\ll.a 
Rovira, exposant els aventatges que tenen els cellers comunals i les caixes 
rurals i els benefic1s qué aqueixes corporacions aporten al país. -

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 

DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 
La Mancomunitat ha adquirit una finca a Caldes de Montbuy d~ 100 

hectàrees d'extensió, destinada al Departament d'Agricultura, on sem
bla que hi ha el propòsit d'establir-hi tots els ensenyaments pràctics 
de l'Escola Superior d'Agricultura, i els estudis agronòmics experi
mentals dels Serveis Tècnics d'Agricultura i l'Escola de Zootècnia. 
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Han estat n~menats: Cap del Servei de Viticultura i Enologia, don 
Erasme M. d'Ymbert, i ·Cap del Servei de Terra Campa, don Josep Maria 
Soler i CoU. 

Ha estat concedida una llicència de tres meso's a l 'ajudant del Servei 
de Terra Campa, don Josep Camps. 

La Mancomunitat de Catahm~ya ha cur at telegrames al president del 
Consell de Ministres, al mini -tre de Gràcia i JustícU1 i al del Treball, 
sollicitant que ajorni la confecció de tot projecte de llei o de promulgació 
de qualsevol disposició encaminada Çt regular, modificar o alterar el rè
gim vigent a Catalunya en matèria de censo , rabassa morta i altres de 
naturalesa anàloga, ;fins que havent-se recollit els resultats de la infor
mació pública oberta per acord de l 'A•ssemblea a base d'estudis practicats 

.a l' efecte, e pugui redactar un projecte definitiu que ofereixi les màxi-
mes garanties en tots el ordres. · 

S'ha celebrat un cm·set de divulgació al Vendrell amb subjecció al 
següent programa de conferències: 

fres de viticultura pel Sr. Erasme M. D'Ymbert. 
TTes sobre ametllers, oliver i garrofers pel Sr. Joan Salam. 
Una d'avicultura pel Sr. Salvador Castelló. 
Ul!a d'engreix de porcs pel Sr. M. Rossell i Vilà. 
I la de clausura tractant de l'alimentació humana a çàrrec del e

nyor Jaume Raventós. 

Represa la celebració dels concursos ramaders de la Mancomunitat, 
se n'han celebrat dos de porcs a Vich i a Ripoll, els dies 18 i 19 del cor
rent, i altre de l'espècie cavallina que està anunCiat per a celebrar-se 
a Figueres el dia 2"5 del corrent, de tots el quals en donarem compte 
en el númer01 vinent. 

El Laboratori de Patologia vegetal està acabant un estudi sobre el 
boixat dels alls, malaltia que tants greus perjudicis ocasiona a algunes 
comarques que com la de Banyoles els cultiven en tanta d'extensió. 

De moment sembla q1.1e queda aclar ida 'a causa o etiologia de dita 
mal¡¡..Jtia, havent-se pogu t ob ervar per nombroses experiències practi
cades el paper principal que hi juguen algunes- criptògames. 

Bibliografia 
LA SANSA co~1 ADOB, per Augwst Matons .-Un fu lletó de 12 planes. Bar

celona, . ·erveis Tècnics d'Agricultura, 1923.-íPessetes G'15. 

Ensenya la manera d'aprofitar racionalment la san a con adcb, de -
prés d'haver-li extret, mitjançant el su lfur de carbó, l'oli que conté. 

Es important que els pagesos olivarers coneguin aquest fulletó per 
apreciar la valor fertilitzant de la sansa (o pinyola, pinyolada, pinyol, 
mol a, etc.) que avui pe1·den de preocupadament. 
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SINDICAT AGRÍCOLA DE GUISSONA I SA COMARCA: ·MEMÒRIA 1921-22.-Un 
fulletó de 14 pàgines. Cervera, 1923. 

És la memòria anyal del Sindicat de Guissona en la qual es detalla 
l'activitat del Sindicat. En els Comentm"is del número d'AGRICULTURA, 
donà rem ja algunes notícies sobre la feina feta per aquest indicat que 
treballa seriosament. 

I 

EL AGRIMENSOR •PRAcTICO O SEA GUIA DE AGRIMENSORES, PERITOS AGRÓNOMOS 
y LABRADORES. J. R'scoda i Rom.-Un volum de 400 planes, amb 200 gravats. 
Madrid 1923. Lluís Santos, editor.-8 pessetes. 

És la tercera edició d'aquest conegut tractat d'agrimensura, en el 
qual després d'exposades les nocions fonamentals de geometria es tracta 
de les operacions necessàries per la mesuració de terrenys, valoracions, 
deslindaments, nivellacions, cubicació de volums, models de certificacions, 
etcètera. El llibre acaba amb una taula comparativa dels pesos i mesu
res antigues rusades a Espanya, reduïdes al sistema mètric decimal. 

CONSULTORI 

A.M. 

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

J. M: B. SANTA COLOMA DE FARNÉS. Entre els tractats generals de 
fructicultura són recomanables els dos següents, i, sobretot pel que 
vostè necessita, el primer : 

BussARD i DuvAL. Arboricultura frutal, Salvat. Barcelona. 8 ptes. 

TAMARO: Fruticultura. G. Gili. ~arcelOI¡.a, 32 pessete~. 

Sobre la pomera no recòrdem que hi hagi cap tractat espanyol o 
traduït; existeixen fulletons , però són difícils de trobar. 

Per si l'interessen li indiqueu¡.: 

FAU. Le pommier a cidre. París. 

WARCOLLIER. Pomologie et cidrerie. ParÍJS (aq¡uest l'ha de puJJlicar tra

duït la casa Salvat de Barcelona; no sabem si ja ha aparegut). 

Contra el pugó d4 la sa'ng pot usar el següent remei : 

1) Esporgada forta, suprimint te. t,es les ram etes atacades i cre

mant-les de seguida. 

2) A l'istiu, pulveritzacions amb la f_órmula: 

Petroli. 

Sabó moll. 

Aigua ............ . 

2 lit:res 

2 quilos 

4 litres 
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Es prepara dissolent primer el sabó en aigua calenta i quan és 
ben deyfet, afegint-hi el petroli a poc a poc i remenant. Dos quilos d'a
cp.lesta solució es po en en 100 litres d 'aigua i amb el líquid resultant 
es pulverit~a l'arbre. Allí on es pugui arribar, es millor pintar, usan~ 
un pinzell fort que permeti fer entrar el suc en totes les E-scletxes. 

3) A l'hivern pintar curosament soca i branques amb un líquid 
format per 8 quilos de la dita fórmula i 100 d'aigua . 

. B. V., TORRELLES DE Forx.-Sobre l'avellaner no hi ha cap obra escrita 
en francès; nom'és n'hi ha una d'italiana que està bastant bé: . 

CaTpentie1·e: Il nocciuolo. (Casa editorial Ottavi, Casale Monferrato.) 
En català només hi ha un estudi del nostl'e director :sobre les va1·ietats 

catalanes d 'Avella'ne1·, publicat per l'Escola Superior d'Agricultura. 
Sobre la pomera pot consultar: · 
W a1·collier: pomològic et cidrerie. (Baillière, Paris.) 
Fau. Le pommier a cidre. (Laro_usse. Paris.) 
Les societats cooperatives, constituïdes legalment, estan exemptes d'im

post de Timbre i drets reals de constitució, modificació o dissolució ; gau
deixen igua~ exempció els actes i contractes que facin; estan subjectes a 
l'impost d'utilitats solament els dividends de beneficis que reparteixin als 
associats. 

Un propietari isoladament no pot aprofitar-se dels beneficis de l.a llei. 

Sindical Agrí.c.ola. GARRIGUEU..A.-Per obtenir dades ben completes i 
segures sobre la qualitat de pi a usar en la comarca de vostès, el millor 
és que es dirigeixin al Servei Forestal de la Mancomunitat, Carrer de 
Sant Honorat, Barcelona, on gratuïtament els indicaran tot .allò que pu
gui interessar-los. Demés els hi proporcionaran llavor. 

Nosaltres no son prou forts en aquesta qüestió.-A. M. 

M. P ., NAVARCLES.-No coneixem aquesta nova aplicació del lisol a la 
qual vostè es referÈlix. Per l 'olivera l'usem en Út proporció de 3,5 litres en 
100 de sulfat de çoure i no crema. Per. la vinya, quan els brots són joves 
convindrà probablement de rebaixar potser al 2 per 100 o a 1'1 per 100. 
Això pot provar-ho vostè mateix en un o dos ceps.-OTS. 

J. G. V., MoLINS DE REr.-Li hem fet enviar ço que demana. 
Es impossible en una breu resposta com ha d'ésser la · del Consultori, 

dir-li com s'ha de fer el mató. 1 

D. V., CIUTAT.- o podem endevinar la malaltia de la seva gardènia. 
Potser es tracta d'excés d'humitat al terreny o de manca d'adob o de de
cadència natural. De totes maneres pot provar: treure els brots secs, 
adobar copiosament, i donar al terreny un xic de sulfat de ferro. 

Les kenties creixen totes molt a poc a poc, de manera que no creiem 
que hi hagi res per a fer-les crèixer de pressa. 

J. M., SALELLEs.-Per combatre la ronya dels porcs pot usar la següent 
procediment. Renti curosament amb a,.igua tèbia i sabó els animals de 
manera que quedin ben nets; unti amb oli o llard les crostes i deixi que 
aquestes es desprenguin soles; quan hagin caigut renti le cicatrius amb 
un desinfectant qualsevol, per exemple Zotal al 20 al 3 per 100. 
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Per desinfectar els corrals: renti bé tot i emblanquini. També pot 
usar Zotal en la proporció que ja indica la casa que el fabrica. 

Per combatre el mil diu ha d'ensulfatar els ceps. 

B. LL., CASTELLBISBAL.-Les dues funcions de produir la carn i de pro
{}uir aus, són contràries. Vostè s'haurà fixat que le gallines gro ses ón 
poc ponedores i que en canvi les petites o primes ponen m és. Per això 
no trobarà cap raça que vagi bé per les dues coses. P erò donada la co
marca on vostè s'està, li aconsellaríem que adoptés la Prat, qu r:! és la que 
Ji donarà millor resultat. 

Una Avicultura que pot consultar, és la d'En Salvador Castelló. De 
tractats de cunicultura no en coneixem cap que vagi a l'hora. 

CA :.\1. 

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS 

PER A TOTA MENA DE 

TINES PER A VI, BAi

SES PER A AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

Clli\ENT ARl\\AT, 

LA CASA 

LLUIS SANS 
TÉ ESTAB L ERTA 

UNA SECC I Ó ESPE

CIAL DE PRESSU -

Carrer Trafalgar, 14 PosTos 1 PLÀNoLs ¡' 
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j Aparells Agrlco.lés d'Ocasió i 
+ : 
: Grans stocks d'articles americans a pt·eus aventatjosíssims J 
:++ Espino artificial galvanitzat Cargols i 
+ Pales : Picots : Làmpares Dietz : Bu- : 
+ gíes motor : Cadenes : Cable cobert per + ' 1· a electricitat : Serres : Calçats de goma i 
: per a pluja i neu Motors a gasolina : 

i Trituradores de grans per a piensos ¡ -
+ + 
: DESINFECTANT INSECTICIDA =· 
: , de sorprenents resultats per a bestiar, estables, arbres, etc : 

• EMPLEAT EN LA GUERRA + 
: per a la desinfecció de les trinxeres : 

I JULÏA- NOUGUÉS i 
: Corts, 517, magatzem-BARCELONA : 
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6 _.GANS'' 

XERIGOTS CONTRA LES MALALTIES HUMANES 

Demanl's preus, c:ondlc:lons de venda l demé• detall• a 

L'INSTITUT FARMACÈUTIC LUDWIG W LHELM GANS • § 
ODERURSEL (TAUNUS) ALEMANYA . 
o a sos repre~entants a ESPANYA 

Don Eugeni Lamparter -
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La casa VILLAL TA, de Barcelona, és la que millor podrà servir-Jo en 

MAQUINES, FORNS, ASSECADORS 
i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de ma:terials per a construcció 

, 
VDA. 

Visi~i o escrigui avui mateix a la SECCIÓ A de Ja casa 

J. F. VILLAL TA, s~ EN . c. 
BARCELONA 

VITICULTORS : per a combatre el 
MILDEW de la vinya, féu ús del 

Polvere CAFFARO 
( Volvo a 16 Ofo de coure) 

Contra tots els insectes d'arbres 

ARSENIAT DE PLOM 
Pal ver e CA.FJi'.lRO a 50 "lo d' Arseni&t de Plom 

Demaneu instruccions i preus a la 

3ocleta Elettrlca ed Elettrochlmlca Calfaro 
MILA (Itàlia) 

............................................... 
Sulfuro de Carbono 
llllllllltllllllllllllllllllllllltllllltllllllllllllllllllll 

Per a les vinyes. esterilització 
del sòl i extermini dels pa-
. ràsits de les plantes 

Per a informes dirigir-se al fabricant: 

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

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

............................................... 
6UHUOS - DR06UlS - SOfRfS · 

ADOBS PER A LES TERRES 
Premiats en 15 Exp.oslclons n*elonalal ostrangerea 

GUANO AMONIAC FIXF 
Adob complert aplicable a tots els cultius 

Adobs especials per a vinya 
Patates I Hortallces, etc. 

GUANO PROVENÇAL 
SOFRES GARANTITS 

Flor del sofre : Sofre sullalat 
Sulfatina : Esteatina ctíprica 

SULFAT DE COURE GARANTIT 

Primeres matérles per a adobs 

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

de ferro I Kainita 
1 

DROGUES I MATÉRIES CURTIENTS 

d.ALESAN 
Freixures, 23 - BARCELONA 

·······································•······· 
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