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

millor els vostres vins 

Bombes: Fafeur - Catalanes 

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

i llisos 

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

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

•••• 

VICENS VILA CLOSA 
(SUCCESSOR DE KBGELS I VILA) 

Passeig de Gràcia. ss 
Direc:d6 'telegràfica 1 KEGEVIL~ 

Telèfon 0}8 G. 

BARCELONA 

En dlrlllr·VOI a 1.. casu anunoladoru, olteu ACRIDUL TURA 

-
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SOCIETAT ENOlÒGICA 'DEL PENEDÈS 
(Societat Anònima!) Continuadora fle 

SERDA, ROS I c.• - Vilafranca del Penedès 
AGENCIA A BA-RCELONA" : València, 278 

••• • •• 
PREMSES CGNTfNUES " ·MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

P-REMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ : TREI?I:rJADORES: BOMBES 
~ 

MANG U E RES I AIX'ETES· P.E R A Tl NE S' 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Producte--s Enològics 

Adobs químics _ 

I r 

Apare.lls d'anàlisis - de vjns 

Sofres- i Sulfats 
·. 

g) llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll§-
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~ractw:s Agrí,c.oles 

~çctETRAC"'"' -
Tipus Tanc 
Reconeguts pels• tècnics 

com els de major rendi
ment I de més utilitat per a 
tola classe de cultius. 

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

Tipus W 14 /~2 HP. 
per a tota classe de cultius 

Pessetes 12,000 

Tipus F 9/16 HP. 
per a viny.es, horts i pelites 

propietats 

Aparells complementaris de tores classes i 
marques . a preus considerablemerrt reduïts 

Demanar catàlegs I proves al re
presentant general a Espanya: 

Automóvirl Saló·n 

=· 

-
Trafalgar, 5Z BARCELONA -

~ Pessetes 6.?...!?~0 - .~ 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiFrf 

En dirigir-vos a les cases anuno~adores, citeu AGRJCUL TURA 



Protêlnes: 62 o/0 

Fosfats : 18 °/u 
Calç: 7 0(

0 

Ració diària: 
10 grams 
Sacs de 10 i 75 
kilograms 

LA POSTA 
de les seves gallines es
tarà en relació amb la 

riquesa en Proteïn'es i en Fosfats d~ sa alimentació 

¡ EL'S ALIMENTS VEGETALS NO BASTEN! 
perquè són pobres en aquests elements 

, Sols amb un complement animal pot 
voste e~riquir les pasterades per a l'aviram 

El millor aliment animal, l'únic que siga complet 
(proteïnes i m ... m.t•• juntes), és la 

FARINA DE PEIX 
Freac l enter : deagrauada : marca ATLANTIC 

ENRIC TEI~ER, R.tant G.ral 
G,RANOLLERS Sta. EU LAR IA 

GRAN VIVER D'OLIVERES ARBEQUINEs· 
................................. DE 

JAUME OLIVELLA GALOPRÉ 
--I 

PREUS: 

Carrer d'Anselm Cla~é, 11 

Sant Ouintf de Mediona 

Plançons de 3 anys, de 1,10 a 1,50 metres d'alt, a 80 pessetes el 100 

• 2 • 0,80 a> I ,20 • a 65 • 

• I • · • 0'40 ,a 0,80 a 45 • 

Salv~- variació o existència. Aquests preus s'entenen fra;;;s de port 
_ fins a l'estació del ferrocarril de Sant Sadurn í de Noya. 

Embalatge en bones condicions en caixes amb herba tendra, a 
10 pess~tes pe·r cada 100 plançons. 

Les oliveres arbequines són les més adequades al, clima i terreny 
de Cataluny-a i, de.més, ·són les que produeixen l'oli més apreciat en els 
mercats d'acf i de fora. 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



I VITTORIO SE-RRA 
CALLE VILAOOMAT, 126 - Ts¡éfono 937 H: ----------------
Drogues i Productes químics 
Productes enològics , especialitat 
en colors in'ofensius per a vi 
S ofre , importació directa d'Itàlia 

Representa nt general i depo
sitari dels Productes insecti
ci d~s- Anticriptogàmics de la 

Societat Eléctrica i Electroquímica del "Caffaro '1 :: Seu a Milà (Itàlia) 

·························-···-············································· .. ······················ . . . . 
AVECURA i 

: . 
L'únic preparat efi caç contra el CÓLERA, PEPIDA, DIFTERIA 

m·alalties del fetge de les 

5 GALLINES Engreixa i les fa més ponedores 5 I DEMÉS AUS DE CORRA L . . . : 
: 

Demani's en Parmàcies i Drogueries 

AVECURA 
. (Nom registrat) 
M . Presas 

Palafrugell (Girona) 

: .. 

·················•!••••············································································· 
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I PAPERS ''PUIG'' I = ~ 

Es pecialitat en Papers filtres 

per a farmàcia, vins, olis I de

m ès usos Industrials - Exis

tència permanent per a servi r 

tota classe d ' apare l ls filtres ~ 

pre msa per Importants que 

- .. siguin les demandes - -

Salvador Puig 
Em·ic Granados, 5 (abans 
Universitat) - Tel. 3581 A 

BARCELONA 
Úniques fàbriques a Espanya 

Oasa fundada en 1900 
PAPERS EN GENERAL 

LI s o L Molins i Trituradors "TOHRHS" 
Insecticida indispensable a l'A
gricultura, Ramaderia i Higiene. 
Demani's el fulletó e EL LIS OL 
EN AGRICULTURA • que 

enviem gratis 
De venda en principals Drogueries I en 

la fàbrica de 

i ~~¡!¡~ ~9S- 2n~ ~ ~!e~n~ 
~UIIIJIIIIIIIJIIUJIIIIIIUfllllllllllllllllliiiiiiiiiiiii111111HIIII~ 

Per a M oresc, Ga
rrofes, faves, Sè
gol i tota classe 
de cerea ls. Els de 
major rendi ment i 
de més d ur a d a. 
Pr oves gra ti s. 
M és de cent cartes 

de referència. 
MARt 'TORRAS 
ADS)eiS, 12 
Barc:eiona 

En dirig'ir-vos a les cases anunciadores;, citeu AGRICULTURA 
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. 
filtres "tlarif" 
~ Hftl'c:a nesUsD'ada ~ . 

tls ~illors 
filtres a b._se 
d'amiant. 

. 11. 

"MODERA TOR" 

"DOMI NUS" filtra i embotella 

filtres petits per a laboratoris 
Ultres !estants per a_strans bocl.estues 

Amiant espec:ial químicament pur. 
s • ewita tust a teles c:om 
en els filtres a mànestues 

El més modern en íiUrac:ions 

Maquinària per a tota c:lasse de 

EID.bo tel lats 

PREHSE§ hidràuliques i 
de fuset per a olis i raïms 

6rans rendiments 

HAlLI61lND S 
Per a straduar wins 

Robert Te8«:hendorff 

Carrer Josep A. Clavé • .}, pral .... BA.RCELONA 

t €:E 

,~ 
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AGRICULTURA 
REVISTA AORICOI,-A CATALANA 

Dies de sortida: 5 i 20 de caqa mes 
SubscripCió: Barcelona; any: Peeeetes 9 - Fora: Pessetes 10 Estranger: 'Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

El poll-ro~g 
No és 1el poll-rotg :un parràsit ·Solament d.e:l taronger com .podria creu-

re's; és una cotximilla polí-f1ruga .que pot e'Ilv,air el taronger i les 
altr.es espècies de citrus : ponserners, lleoners, mandariners i alt,re.s · 
plantes com evònimus', ac~cies, camèlies, figueres i sobretot les pal
m•eres. 

El poJl-roig .(Chrysomphalus Dyc~io·spermi) és una cotxinilla de b 

sub:fiamília Di•aspine. ':(.ates les diaspines en avemçats moments de llur 
eocistènci.a; tenen el cos ·.cobert d'una peJl dura, o cuirassa .. diríem mi

llor (fol:Ucul) que les defensa. A<rllesta ·c.81racterísti-ca cuir.as6a està for
ma:dia en part per secrecions del mateix insecte i 1en part per r·estes 
d·e despulles ld·e ila larva . 

S'i observern -arn.D vidre d'aU.gment les ra-mes i fulles del t,aronger, 
les veur-em mantes vegrrud·es recooe·rtes,-per unes esca-mes groc r.ogen
ques qu•asi drcplars separables de les fuilles fàcilment amb les umg.les, 
que no soo altre que peU-roig amb cuirassa. E:l vidre d'~ugment i la 
nostra atenció ens f,a:ran heur.e esment -qJie hi :ha escames de varis üt

ID'anys i que totes tenen un reJle:u c-òni-c, al c·eiÍl.tr.e {) a una e?Ctremitat; 
el relleu cònic el veurem blanquilnóSI pe}s costats, i groc !fosc al o~ntre. 

El major tamany d•e les escames ex.pr.ess.a major edat o sigui, corn 

més jo.ye és el poll-ro:ig més pètita és l'escama. 
iEl r·elleu cònic de l'escama: 6 cuirassa si està situat quasi al centra 

indic.a: que el .poll-r-oig és femella. Eils mascles, qu:e tenoo el relleu cònic 
a 'lln costat i són un xic més petits que les fem81lles, no. acaben l'•8'VO

luoió en ruques,ta rforma d'escama, sinó que continuen el procés de 

h·ansform81ció fins a ·eSid•eiVi.n.dre insectes am:b un parell d'.Mes i balan
cins ·Com l·es mosques. Aquests mascles sóm de vida curt?, no tenen 
organs buc~ls i la seva missió genèrica és innecesàriru, car les feme
lles d·el po!ll-rodg tot i essent verges, ¡poneiil ous que germim.en (generació 
ovipara, partogenèsica). 



4 Ag1·icultu1·a 

Les femelles, ço és les que tenen el relleu cònic al centre de la 
cuirassa, dipositen dava.ll del seu cos els o.us de forma oval i de cor 

Ior groc, i despré de la posta moren. Aquests ous s'aviven en larv·es 

que surten de 181 lloca als pocs dies i de seguida es fixen en les rames, 
fulles o fruits per tota llur vida i a!llavoTes es- fabriquen 1a cuirass·a. 

La femeUa amb cuirassa 'cometnça ;a;ltr_a volta el ceTcle evoJutiu o 
generació, això és, posa ous C[!.l'e evolucionen en . larves mòbüs a les 

quals als pocs dies s'atrofien les potes .i antenes i es fixen per a rd

vestir-ee de la cuirassa i .prosseguir les altres g-eneracíons. 

El poll-roig dóna les generacions, que són quatre, en 45 ó 50 dies 
cada una. 
d'abril. 

Poden observar-se les primeres postes als primers dies 

\ ' 

Tot l' estiu, d'una o ~altra geneT.a:ció, veurem al mateix arbre ou .s, 
larves i femelles o mascles a.m1J cuirassa. Les últimes larves · apa-

r.eixen per l'ootubr·e, r.esten com dormides fins a -l'any següent, qu . 

.es revesteixen de cuirassa i 1po.sen ous per l 'abril començMJ:tr el cerclt 
evolutip.; aquesta quarta generació ·oomença pe-r octubl'e i acaba H 

l'abril. 

Danys d,el Poll-Roig.-El poJl-roig és perjudicial per l'infinit nom

bre de picad.eiS, que don•en priill.c:ï.palinent les larves, debilitant la .plan

ta a oausa de J'absorció i ·èXtravasació de suc nu:trltiu. . Si suposl'lm 
que siguin 100 el nombr~ d'ous que pon una femella de poll-roig veu-

_"rem que d' una d 'elles que pon 81 l'abril, la seva descendència ~ se
tembre hwrà aaTibat a un milió. 

Així es comp·ren qp.<e els arbres inifectats de poll-1·oig visquin ra

cruímcament, ,10.0 do.nguin fruits .gustosos i morin si perdura la infecci.é. 

Lluita · química cont1·a eí poll-1·oig .-Pot empen.d:re's la U ui ta quí

mka contra .aquesta cotxinilla f·e.nt pulveritzacions a1s 13.Tbre amb' 

pqlisulfurs Savastano al 3 %,o també an1b lisol al tres i mig per éent 
o amb gas cianhídric en fumigació. 

El lisol s'•empra ·en la .pr.o.porció: 

Aigua. 

Liaol. .. 

' I 

96'50 litres 

3'50 )) 

Amb aquesta solució que és fàcil de fer, es fan pulveritzacions .men
suals als tarongers des de maig a octubre. 

Els polisulfurs s'usen en la proporció següent: 



Ag1·icultum 

Aigua 

SulJf:a t de coure. 

Calç a.pagada 

Po.UsuH'llr ... 

Se fan també pulveritzacions mensuals. 

'" 

., 

100 litres 
1 quilo 

1 id 

3 litres 

5 

I 

Lluita biològica. El gran entomòleg espanyol Garcia Y.larcet ba 
U'obat un encírtid l'A1phicus F lavths (Ap hicus H esperidiwn, Marcet) pa-

' ' r asitant el poJl-roig a Mallorca. Bs fàchl que detingud·es i.nve.sttgaciou;; 

el descobr eixin també .em/ altre.s indrets de rGatalunya. 
Paf aprofitar-se l'existèn cia d'aqueix utilíssjm entomòfag canalit zant 

la lluita biològica així. En recipient de test o rn1llor de fusta, de 50 

centímetres de lla:rg .per 40 Ó· 50 ,a:J.t, es po.sen al forus 10 centímetres el~ 

molsa o terra humida argilosa. El iecilpient porta~·-à pel bor d superir)r 

un cin turó de tanglefoot o en són Jloc, una canal sempre ·plena d'ai
gu a, qu e servE'Ï.xoen p er qu e per l es parets d-el r ecipie;nt ·no pugui treJpnr 
ni de dins ni de for.a cap insecte. 

Serà conv~ient tindre, mig t apada amb .fusta la boca superior del 
'r ecipient, .per tal el' evitar que les fulles que h i pos·em se· ,gequin . amb 

massa rapidesà. El recipirent s' omp~e de fulles ben infectades de poll
roig. 

ÉS conveni~nt cl e1 posar un d'.aqu•ests dispositi-us p er cada cinc arbre , 

i ana:r renovant ~es fulles mentre es. vagin secan t. Així combatrem e! 

poll-roig i' estim ular em la procreació de l' Aphicus qu e surt volanL rl ei 
mcntat dispositiu , m entr es que el po'li-roig :rerSta sempre en l'aparell. 

Repetint per varis anys 1a lluita així, les co.txinilles queden tan rt-

dPïdes pels entomòfags que deixen d'é.sser flagell. 
El coccinèllid Chiloco1·us Bipustulatus e!l estat larvari especialment 

i en el d' insecte acabat, s'alimenta d-e les postes del poll-roig i cas de 
ésser intxoduït a lra capsa. es salvaria t ambé en han&formar-se en in

secte acabat. 

JoAN AGUILO I GARSOT. 

; 
~~----..................... ~~.-...-..,.... ..................... ~...-...-...-.....~~...,.... 

ZOO L YS IN E, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri
nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
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L'auca d'uns pagesos fructicultors 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vegeu la història verfdica d'un bon pa
gès que llegeix ço que I ¡as revistes d 'agri
cultura porten de nou. Per ~llel! s'ha anat 
enterant que, mentre ell fa gra i farratges, 
en altres pai"sos com el seu fan fruiters que 
donen grans rendiments. Allí hi ha anat 
aprenent el que s6n fruiters i com s'han de 
tractar, i ha començat a pensar que li con
vindria de plantar-ne encara que l 'avi no 
n 'hagués plantat mai 

1:!1 pagès s'ha decidit. )a sap com els 
fruiters se porten, el que c<;>sten, el que po
den produir i quines espècies li convenen, 
les varietals i peus que necessita. , 

Amb te .. ips escriu al vj verista, de més 
moralitat tècnica i comercial: •.Empelteu-me 
tants arbres, en li!Ís peus, i de tals varietats. 
Me'ls servireu en empelt d'un any de vege
tació sense esporgar cap brot Feu-ho ben 
aviat i cuideu que els arbres estiguin sans 
No us discutiré el preu, però sl el servei.• 

Feta la coman·da à l 'estiu, estan disponi
bles l 'any següent. 

Llegiu la història verídica també d'un 
mal pagès, que no llegeix, que no s'entera 
de res més que d'allò que diuen a la barbe
ria, o a la seva colla de manilla del cafè. De 
la producció fruil~ra, sols alguna o altra ve
gada n'ha sentit a dir les xifres entusiasma
dores de les grans collites, però no n ' ha fel 
gaire 'cas pensant que tot era propaganda. 
Al seu poble no en ran de fruil~rs i per això 
ell pensa que no hi deu'en anar bé. 

El pagès, que en sa vida ha vist ni sa
but r~s més de fruíters, que ¡¡quell po¡ner 
que té a l'hort, un dia té una rauxada. 

Es que l'altre dia ili cafè li varen expli
car, que aquest I l'altre havien plantat uns 

. quants cents arbres, I al riure·se' n ell, li re
tragueren la dita de moltes pessetes fetes 
per algú amb la fruita il l'estiu anterior i a 
l ' altre i al de més enllà. Capficat l'home amb 
aquell<!. xifra tant grossa, esbotza, i amb el 
carro se'n va al vi verista més proper a ca
rregar de fruiters, sense saber ben bé quins 

)a érem al mes de març. 
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'flCONSERVOL ~~ 
V;l NI- E·S TER ILI T Z ADOR 

' ' . 
De tots els productes llençats al mercàt per la important casa MILLER 

THOMSON & Co., de Londres, t:ap ha a!isolit l'èxit tan gran com l'obtingut per 
ef j¡¡. conejut CONSERVOL, quàl pH>ducte, destin.;¡.t a la conservació i clarificació . 
iels yin~, ha lograt obtenir el màxim de. perfecció sobre tots els productes simi-
lars llançats fins avui a la venda. - · 

I/esmentat producte, d'una inofensivitat absoluta i garantitzada, ::..atisfà les 
més severes exigències dels mes escrupulosos colliters¡ i tnag¡:¡tzemistes, logrant 
una dosi de 15·grams per Hectòlitre (100 'JUres) evita tota classe d'alteradó en 'un 
vi, encara que aquest hagí sofert «coupage • o rebàhes de graus, 'corn és en el 
fer¡nentar, agrejar-se, enterbolir-se, florir- ~e. · ~ 

L'esmentat producte és indispensale als senyor expor-tadors i colliters de 
vins, per a evitar-se· trasto ns en el viatge, i d'impresciiidi?Ie m:c~ssitat als que 

' vènen sos yins en petits garrafons per a famílies, i a tot coméFciant, en general, 
pulcra en ses operaci_oos. ' e 

•• Preu: 15 pessetes quilo en pots origen, de llauna -. "' 
Caixa de %5 ppfs ~Z8 quilos)~ 300 peuetes 

1 
• 

Cada pot acompanya I~ 'it¡drucc,ons per a son empleu 

' ' l'ili E U T -R ·a C I D ' O L ' ' 
' ·-· \ \ 

El .:NEUTR·A~iDOL• , è;om el séu ·nom indica, està destinat a corregir tot 
excés d'acidesa en els vins, . donant excel ·Ients resultats · en els casos. d'Acidesa 
(agres), Picadures, Qira,s, Escaldats, Verds, Amagranats, etc., etc., obtenint so
rollosos i garantiz;ats èxits, ~xcept'e en,.els casos en' què un vi està en el màxim 

, d'alguna de aquesles mal¡¡lties exposades, en el qual cas, si no s'obté curació 
1 • complerta per a donar sor.tida al vi com bo, al menys permet la barreja amb vins 

norJ;Jials, essent a !)ensems· cobert de sobres; pel benefici que aquesta barreja re
porta, l'escàs valor empleat en el producte . 

. Es ven en pots originals de 1 la una de I quilo i està admès per les lleis, usant-lo 
a la dosi de 200 a 400 grs. per.nectól., segons instruccions que el mateix aco_mpanya. 

Preu: 7 pessetes quilo. Caixa origen de %5 pob (%5 quilos), pessetes 150 

En venda: Jdsep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona.-Banús i Soler, 
Jaume I, 1_8.-Barce!ona.-Vicens Ferrer i CòrilpaiUa, Plaça Catalunya.-Barcelona.- .. 
Joan Cunillera, Freneria, 1.-Barcelona.-Ramón ~oqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoni SJ. I cells, Pica s, 4.-Tàrrega (Lleyda).,Pere A ba die, Plaça Constitució.
Tortosa (Tarragona).-Grabiel Hermindez, Salvà, 10.-València.-Fills de J. Igle
sias,-Rioseto (Valladolid). 

Pro.ductes 
'' • Tanins.- Tartàries • ....:cítrie5.- Metabisulfit de Potassa.-Antiferments 

~ctarifieanfs àclds.~Oelatines • ..LAibúmines -'- Colorants inofensius. 
- Decolorants. - A:ntlàeids -extracte sec.-Aromes: Burdeos ,,Me· 
doc, Macon, Rioja, Sau1erne. - Extracte de Mos catell i Ranei.
Aparells filtres perfectes Nacionals I Estrangers. - Mànegues per a 
baixos de vins.- Manegots per a aparells filtres.- P iHrolfna.- Pa per 
filtre. - Herbes Tori no per a la fabricació de Vermut. - Essències per 

a la f¡..brlcació de Licors, etc., etc. 

lfiiiiiiiiiiUIIIIIIIlllllliUnllllllllllllllfllllllllllllfiiUilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiJIIIIUIIIIflllllllfiUIIIIIIIIIIIIJIIII 

JOSEP. EZQUERRA 
' Portal N'ou, 16 - Barcelona 

LASPALAS 
Telèfòn 4.79- S. P. 

!En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

'I 



1 Camps Elisis de Lleydéj 1 

Gran Centre de Produccions Agrtcoles 
FundtJt p er D. Francesc Vidal i Codina f'lf :t{J64 

Dirigit per D. Silvi Vi· 
dal Pérez, provefdor 
del' Anociació d'Agrí· 
cuitors d'Espanya. 

/// ~ ';> ;,'"· • .. # :, '· • • ...... t. 

S'enviaran 
gratis els calA· 

Especialitats que recomanen a 
tJquesta tJnt(ga i acrt;ditada casa1 

Arbres fruiters 
en grans q uantitats, d e les es• 
p~cies i varietats m és superiors 
que en tot Europa es cultive n. 

Ceps Amerícan5 
legsdelesdifc· Empelts, barbats, estaques, in· 
rents seccions jecfables i plantacions / Cereals 

// Direcció 
telegrAfictJs 

<Vidal· Camps 
que es dedlciJ dr: gran prodqcdó, llavors a/f~Jls, 
aquesta casa tr~bol, remolatxes, naps, etc., etc. JJlisis· Lleyda > I 
a tots els que 

L;;;•h•o•s;o·l··li·c-it.in_.;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;•T.•el.~fi_o_n __ n_.

0

_%_fJ __ ~J 

C4SA METZGER, s. A. 
Casa central: ~ Telèfon: A 1944 

Passe!¡;¡ ~li! Gràcia, 76 Apartat 225 

BARCELONA 
Sucursals: MADRID - SEVILLA - V'AL~NCIA BILBAO 

Instal·lacions completes de tota classe 1de Laboratoris 

Balances "SARTORIUS" : : Mi.croscopis "J1EICHERT" 

Porcellana fina resistent al foc : : Vidre Jena i corrent 

Aparells per 11 tota cldsse d'anàlisi de vins, "SALLERON", 

"MALLIOAND", ete. ::Estoigs portàtils per a anidlsi 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 

CIRURGIA I VETERINÀRIA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



A rpiwltum 

B I pagès, amb la seva carta, ha deixat 
admirat el viverista. 

Però pensant-s'hi més, es diu: e Vés si 
no podrien ésser tots així. Venent els a1·bres 
joves tot donant-los més barats hi guanya
riem més. No ens caldria fer tants equilibris 
per a servir toles les menes que se poden 
ocórre1· demanar, I això de poder treba llar 
sdbre comanda seria millor i més segur. 
Tanmateix és una llàstima que els pageses' 
no h.i lluquin més Però no hi lluquen ; que hi 
farem! 

B\ pagès, en entrar l'hivern, té els arbres 
a la seva disposici.ó. Són d'un tronc no 
brancat all, amb brots tot al llarg de la tija 
principal, tendres amb rels abundoses, 
netes i sanes. S'ha preparat amb temps, i té 
una terra ben treballada, adobada I neta 
d'herbes. Vol plantar el camp a planta única. 

Sap que els fruiters no se poden plantar 
n1assa fondos, i per això ha obert petits 
clots, fusts que hi càpiguen les rels . 

Com que la terra era tendra , en comen
çar l'hivern, no li ha calgut regar, perquè 
plourà abans de la brotada. 

7 

El pagès arriba a cal viverisla, i com 
que vol plantar arbres aquest hivern, està 
disposat a cMregar qual&evo/ cosa. El vi
verista el veu a venir. Amb unes quantes 
preguntes sap de q'ue és capaç. Ara podrà 
buidar aquell recó d 'escorrialles de tres o 
quatre anys, que ja eslava disposat a·cremar. 

Bl pagès no gaire sa lis fet perqu~ ha ha
gut de pagar el arb res més cars del que el 
seu en tusiasme permetia, surt amb una ca
rretada de troncs, gruixuts, torts i nuosos, 
que algú se creuria que són manecs d'es-
combra . ' 

BI pngès que no sap el que són fruiters. 
no s' ha mirat gaire en el transport, lli arri· 
bGn a casa bon tros més dolents que quan 
els carregà. 

Com que la seva decisió pels fruiters 
és circumstancia I, plantarà en les vores dc 
camins, de marges, i de braçals de rec, en 
lloc de fer un camp a planta úRica. 

L ' home veu que és tard, i a corre cuita 
fa uns clots molt grans, i sens cuidar sÍ 
q-ueden colgats fins a mig, I sl e~ tan o no en 
Unia i equidistants, els deixa plantats. Des
prés si no hi ha humitat els tira unes galle
dades d'aigua, per ajudar-los. 

/ 
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És a la brotada. El pagès passa pel seu 

camp que està bonic, s i mètric i en el qual 

hom endevina de seguida que amb el temps 

s 'hi faran molts diners. 
Els arbres ben conreats i adobats llu

quen amb força com si els bufessin, uns 

brots tendres, vigorosos que s'estiren com 

si no hi fossin a temps. 
· Mirant molt, molt, es veu alguna falla; 

però el total no arriba potser ni a l'u per 
cent. 

La plantada ha estat feta amb èxit. 

El pagès no dubta de brancar baix als 

seus fruiters. Ni un sol cap de bestiar hi po

sarà la petja, i així està segur que no eis hi 

rosegaran. D'això no ha de tenir por. 

El brancat baix portarà una molt insig

nificant major dificultat pel conreu, però en 

eanvi farà els fruiters més grossos i fruitant 

abans, i a les feines de podar, fer tracta-: 

ments, aclarir, i collir seran molt més sen

zilles, més ràpides, i més econòmiques. El 

bon pagès compta i veu que l'arbre baix li 

sortirà més barat de curar. 

AgTic ultu1·a 

És a la brotaaa. El pagès mira els seus 

fruiters, i no s'entusiasma massa. Algun 

lluca, però sembla que no gosa . Després de 

posades 4 o 6 fulles, els llucs han quedat 

orbs. Tenen un aspecte mesquf. 

Hi ha moltes falles, el pagès no les vol 

comptar, perquè té por de constatar que 

pótser són ei 10 o el 20 per cent, o més. De 

' tant en tan f es mira algun arbre i es pregunta 

com dimoni, malgrat el seu desig que crei

xin ufanosos, creixen tant IIP.tjos i desiguals 

i a poc a poc es van morint l'un darrera 

l'altre . 

Ei pagès els deixa alts de brancam per

què ja li han brotat aild, i al cap d 'avall per-

• què, amb raó, pensa que si no, el bestiar els 

hi estaria sempre escapçant. Demés compta 

que a ixi podrà acostar-s'hi més en fer les 

llaurades I estalviar un xic en les ca~ades. 
Aquest estalvi insignificant el preocupa 

molt. No pensa però ni en la poda, ni en 

les malalti~s; en la collita no cal que hi pen

si .. com que eis arbres donaran a penes 

fruita. -



Agricultu1·a 

Bl pagès sap que en el nostre pals els 
fruiters no poden conviure amb una planta 
en conreu permanent. 

Per això, mentre els fruiters són joves, 
a l 'estiu, si té aigua, hi fa entremig conreus 
entrecavats, i a l'hivern hi posa una coberta 
de veces per a colgar en entrar la primave
ra. Així augmenta els rendimenl_!l del seu 
camp millorant I tot els fruiters els quals 
aprofiten també les t~eballades i els adobs 
que dóna a les plantes que sembra. Lc¡s se
ves ·terres li proporcionen un ingrés mentre 

/. els arbres son en període de. creixe·n~ en
cara. 

81 pagès que es dóna compte dels perills 
que per als fruiters Joves són les treballa
d~s amb animals, ha donat ordres sèries als 
mossos de no acostar-se a cap arbre amb 
e's animals o les arades, amenaçant-los 
despatxar, si anaven descuidats i en ferien 
o trencaven algun. Però a cada falla que hi 
ha hagut, l'ha replantada tot seguit. Per això 
els seus arbres creixen ben iguals i ben 
cquillbrals i no presenten cap ferida perquè 
el bon pagès sap que per les ferides princi
palment penetren els gèrmens deies malures. 

I 
I 
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Bl nagès, passada ja la fog:uerada que 
el va escalfar per a plantar, es refreda i ca
da dia mira amb més descuifla seva plan
tada; ja no es cuida gaire d'arribar en fC?r 
les treballades a les vores on hi ha els ar
bres i aviat l'únic que se produeix al peu 

' dels fruiters és fa nàs i algun esbarzer. Els 
pobres arbres raquítics queden amagats i 
sufocats per les herbes que semblen que 
els mengin de vju en viu. 

Bl pagès ja no es preocupa gaire d'aquells 
fruiters escarrancits, que té a les vores dels 
seus camps. Bis moços encara menys, i 
avui un animal llaurant ne trenca un, demà 
el moço ne cull un per a Jer-se un bastó, 
un dia per a netefar un ribàs dels esbarzers 
hi posen foc, i se eoquerren els fruiters. 

Bis morts, s'han quedat morts sense re
plantar, i els que reberen una rascada, ara 
tenen una superficie de fusta xacrosa que 
serà causa de llur mort. 
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ja sabia el bon pagès, que vindrien ma
lalties en els seus fruiters, l ja s'havia en
tera! de com se combatien. Talment com si 
les hagués desitjat, vetllava 111 seu aparei
xement, i sense perdre temps les combatia. 
Res d'economies):l¡,r combatre les malures. 

El nostre bon pagès va ap'endre de po
dar, i cada hivern, segons allò que l'estat 
del arbre exigia, feia la poda convenient. El 
coneixement de la vida dels fruiters el fV.u 
automàticament contrari decidit de les gros
ses extirpacions i moll amic de la llum 
de l'aire per entremig de la copa. 

Pa 4 anys que vàrem plantar. Com que 
han estat reposades les falles, els fruiters 
hi són tots ja són arbres que fan una om
bra bonica I de lluny se veuen renglerajar. 

El nostre bon pagès ja ha tingut les sa
tisfaccions de tastar el fruit de tots els seus 
arbres, que ha sortit de la mena coman
dada, i d'enviar-ne als seus amics uns 
quants ben embalats en capses I ·cistells. 
Aquest però és el començament només. 
A viat co;nençarà a treure profit del seu tre
ball intel ·ligent i constant. 

Ag1•icttl,tura 

Potser sabi~, el mal pagès, de conreuar 
l'alfals, que hi havia al peu dels arbres. Per 
ell les malalties dels fruiters són una mala 
airada. 

Solament quan la mala airada ja n'ha
via atuït un altre, tenia esment de que ha vi~ 
esdevingut alguna anormalitat. 

El mal pagès, se'n descuidà sempre dP 
esporgar. Els seus fruiters pujaren d'una 
forma esgarrifosa, i algun hivern, perquè li 
passava per la baterola, hi arribava amb 
una destral com qui va a fer llenya, treien! 
brots i rames sense cap coneixement. 

Pa 4 anys que vàrem plantar. Hom diria 
que aquells troncs tan grossos qu~ plantà
rem, s'han enxiquit. ja manca la méitat dels 
fruiters plantats i l'altra meitat fa llàstima. 

De fruites potser n'han pujat quatre 
d'escadusseres, que no han sigut suficients 
per les garses, i pels vianants assedegats. 

Però el mal pagès, sorprès, ha pogut 
veure que n'hi havien sortit de moltes ll)és 
menes que no havia demanat, entre bones 
i dolentes, i que si un dia els- seus arbres te
nen anyada, no sabrà com fer-s'ho amb 
tantes classes. Però de toles manere!'i, això 
no el preocupa gaire. 



Fa JO anys. Els fruiters són grossos, ja 
no s'hi poden fer conreus el dessota. Fan 
tots els any molta fruita. Dóna goig de veure. 

El nostre pagès ja sap d'altres expe
riències, i ara seguint el curs del mercat, en 
el 'moment oportú, ven la fruita a tant els 
100 qúilos avalorant-la alxl al seu màxi
mum. 

Camina ja sobre segur, i va convertint 
els seus conreus en fruiterars, deixant les 
sembradures que acostumen a don.ar molts 
mals de caps i poques pessetes. 

Fa 2ii anys que vàrem plantar. 
Pins el nostre pagès s'admira que els 

fruiters seus visquin encara, I siguin tan 
ufanosos No es veu per en lloc que siguin 
arbres vells. 

Ha fet collites enormes de fruita . 
Ha guanyat molts diners. El nostre pa

gès, no sabem com, s'ha comprat auto. 
ja no vol donar més el negoci de la 

fruita als altres que no la produeixen, i s' ha 
equipat per a portar ell mateix la fruita als 
grans mercats consumidors. 

De seguida de provar-ho veu que aixl 
ha d'ésser. 

11 

Pa 10 anys. Aquest any s'ha es<:algut, 
i hi ha una rajada de fruita en els es casse
ment 10 per cent dels fruiters que queden 
dels que es plantaren. 

Es una fruita malmirrosa, I com que el 
pagès encara no s'ha entera! de res, ven la 
fruita a ull, d"això se n'.aproflta el viu com
prador, per a donar-n 'hi sols la meitat de 
valor de la collita. 

La seva experiència no ha sigut pas en
coratjadora, i no té cap ganes de plantar de 
nou. 

Fa 21> anys que vàrem plantar. 
Buscant molt bé per all! on ara fa 25 

anys s'hi plantaren els fruiters, se n'hi troba 
algun d'aïllat, tot escarransit i nafrat, i que 
ja es veu que està a punt de fer el traspàs . 

Aquest pagès dolent, de fruita no n'ha 
collit, I de negoci no n'ha fet cap amb els 
arbres fruiters. 

I ha calgut que algú el fes fixar en el seu 
cas. i el del vel, bon pagès lntel·Jigent, per a 
que se dongués compte de com calla con
du,lr els fruiters. 

À vui ja ha entrat pel bon carni, i comen
ça a plantar de la manera qne el bon pagès 
ho féu fa 2ii anys. 

R. SALA 
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La .secada de prunes 

C ONTESTANT als requeriments fets en el passat número d'AGRICUL

TURA pel senyor Andreu Ramon, per a que tots e1s que hag'Llem 

secat prunes expliquem la manera com ho hem fet, 1 em plau exposar 

el senzill procediment per ~i empleat amb ex·cellents :resultats, ma· 

jorment quan se m'aludia i nomenava en l'article. 

Do.ncs bé, jo he aJSseca:t totes les prUines de la meva collita., no gaire 

grossa avui 1c01Jll ·avui, .pe1·què les meves pruneres són joves, per medi 

de l'a calentor del sol Ú!niooment, i res més que pel sol. 

Això si, a fi que la :humitat de .la nit no les í)erjudiqués, cada nit. 

1és ·entrwva tant si estava seré com. no, tant si hi havia per1ll de plujn 

com si estava ra.s. 

La fruita ya ésser colli.da madura, ben madura, a l'extrem que 

moltes prunes que-ien a terra i d'aJllí les plegàvem toves com una p·as-
' ' . 

ta, p erò a còpia de caJdes de so,l varen l'Juedar seques, lluentes i ne-

gres com un vcllut. Tan bQJJ.iques varen quedar, que· aquests elies 

' abans de Nad~l les hauríeu pog,ut veure ru l'aparador de la més im

portant dro,mueria d.e Tàrrega., Casa , F. Pijoam. i .Companyia, ~e és 

on les vaig vendre al pr.eu de 18 pesse,tes la¡ rova, després d'hav·er pro

vat de vendre-les .a Ba:rcelona, on no me les pa.:,SaJV·e'll més qlie a 15 

pessetes. Això és tot -el que puc dir de les .rp.eves prunes. 

Ara diré la man~ta com ho. feren altres coneguts meus de que jn 

tinc esment. Els uns les varen. collir v.eroses, i -les posaren a secar a 

Fomb:ra. Se'ls varen assecar, però els quedaren rosses de• J,a/ 'Peli i . .molL 

aixutes i agroses de la carn. A un altr,é que també les va assecar a 

l'ombra lï vran. _qúedar mol.rt tov~s, -¡m xk rosses de color i aml) ·Certea . 

plaque.tes com a florides, enc~ra que n.o ho eren d·e florides; peTò Lle 

totes maneres no- resu!.ltaven presentables i no les va poguer vendre. 
- -

trn altre qrue jo ·~n sé, fu;¡.ialment, J.es va posar també a l'ombra i se li 

v•a!ll podrir . ' 

Això ·és_ tot ei que tinc de dir r.efer.ent a les prunes, que pel que 

jo tinc experimentat, no necessiten per a s·ecar-se més que sol i aire 

i res més que sol i aire. 

. I 

DOMINGO SOLSO JA. 

Barbè-:ns . 

AGROLYSINE - ZOOLYS I NE - LYSINE 
Laboratori: IZAGUIRRE Germans i C. • - Diputació, 251- Barcelona 
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. Conreu _del . castanyer 
com a espè'éie forestal 
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EL castanyer pot cons·ide11ar-se -sota dos aspe~tes tliierents: com a 
·~pècie forestal i ·eom a a1~b.re :f.ruiter; eiJJs ocupatrem d'ell única-

.menb sota el ,primer asp~cte . " 
Encara que en les seves condicions de vida guarda grans analegies 

en els dos aspectes, com a arbre fruite.r requefé1x tractaments i t'm·es 
esp ecials ' l' e-stu di .c}!e1s quais 8J!:Caixa miliÒr en 1ID tr.a-ctat d' Àrb.o,ricultUTa. 

Aquesta espècie pot explotar-se en mont .aLt i rnont baix. L'explota-
, ció en mont niig no s~la recomanabl e, ;perq,uè, •e:ssent un•a - espècie 

d:e llum, si fo.rmés la part haixa f>Oif.riria ma:l l'ombra, -i pe.r a formar 
l a part alta té, l'inconvenient d~ desem·otlla:r i estendre massa .'ra rama, 
arp.b la qual cosa perjudicaria les soques ombrejades ·:per ella. Tampoc 
el tract11ment en _mont alt és a· penes adoptat, per la. tendènèia que té 
el cast&nyer de -cor.caN5e i buli.dar-se, de tal-man_era qll!e els individus 
intactes són .realme-nt una excep:ció, · i la fusta ' perd quasi eemp·re: la 

sev:a và lor. ·En .canvi, el nraotament :en nwnt baix convé a aqúesta 

espècie, la .q~al brota fàcilment de soca: i ~óna aviat productes de gran 
valor. És el règim més -genera:l i .l'únic veritablement aventatjós per 

' I 

a les propietats partic11l ars·. ·, J 

L'habitació del ·oas,t&ny-er :a Catalunya és .rp.olt Teduïda, i la seva 

importancia 1 ·estli.m&ció '- és deguda aJ:s bene:fidls que .reporta a les 

comarques que o'cupa. en ·l!es ·estr1b3icions orientals -del Móntseny, Celrà 
i Munt·anya de baix, en ·els termes de Montnegre ·i ' Orsavinyà, i alogun 

qu:e ~ltre clapet de poca imp.o.rtància, .com pot ap r eciar-se, vagament, 
. col]sid.erant que la seva explotació, u ltra les t&sques normals d·e sem
brar, p lantar i netejar, requereix una munió de jornalers, €:Sporgadors, 

tallador-s, · desemboscadors, róders, xarracadors, as-serradors, escarta
dors, carreters, etc., estimant-se en més de 25,000 els jo'rnals que es 
re¡p<arteixen anualment ·en les seves neduï·des -comarques, sens·e: desem-

• . I, 
bolsos d·e -cap me:na i en una època dBJ ·l'any en què les tasques agrí-
coJJe:s són quasi nulles i -la penúria de jornals és més sensible. 

A GRO L Y S IN E, anticripto gà mic, ba ct er ici da ge neral. 
Específic en l'es malalties de la patata, cep , pomera , etcètera 
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Certament que aque ta e pècie és quelcom exigent i que d' altres 

com surus, alzines, roures, pins, freixes, etc., acceptarien de 

les serves !Situacions; però, avui, seria una equivocació no 

preferència. 

bona ga:na 

cedir-li la 

· El castanyer caslanea vulgaris és una espècie forestal de primer 

ordre i de llarg·a vida, susceptible q'adquirir gTaniS dimensíons. CTeix . 

ràpidament fins !B.ls cinquanta o se.ix.anta anys i pot anibar a 25 

metre d'alçad·a. Isolat no crffix tanu i ~s ramifica molt pr.o.p de terra, 

estenent la brancada. En massís puja dret i poc ramifkat. Pre enta 

un si temfll radical ben desenrotllat, quasi tant com el dels Tourès, 

en terrenys solts i lleugens, fo:rmau per un oeix central i valentes arrels 

laterals. 

No és :difícil distingir el castanyer bord de l'empeltat i destinat a 

1a ¡producció de fruit. El primer té la fulla més ll:arga, •estTeta i pun

xaguda que el segon, i a la, tardor cauen després que le.s d'aquest; el 

tron{; és més dret i net i les castanyes més pe•tites, maduren i cauen 

quelcom més tard qne les de l'empeltat. 

FlO!reix, el castanyer de maig a junyJ i per l'octubre ja comencen 

a escapar-se les castanyes de llur..s pallons. 

La fusta és forta i pesant, un xic elàstica i poc llustrosa, de fibra 

fina, però encreuada en alguns indrets i, per i.ant, · dtficil de ribotejar. 

Tant pel seu aspecte com pels caràcteTs exteriors és molt semblant 

a la del roure, i solament oo distingU'eix per la imperceptibilitat 

dels seus raigs medulars, que la del roure presenta amples i ben visibles. 

La secció transversal dJe la mèdula de 1Cat>fanyer és rodon~, i la del 

roure és ¡pentagonal. 

A títO!l de curiositat mencionarem alguns exemplar.s cèlebres per 

llurs dimensions i que confirmen ço qUJe hem dit abans TeGpecte a la 

longevitat d 'aquoota espècie. 

Es de fama universa( el castanyer de l'Etna, anomenat e·l «Castanyer 

de1s cent cavallsn, perquè, -sota la seva brancada, poden soplujar-se 

altres tan.ts oavalls aiil!b llurG cavap.ers; té 53 metre·s de cirCHmf~rència 

i el tron.c· completament buit; això fa que s'hagi dubtat de si era un 

sol a~·bre o diversos :arbres T,eunits. 

Prop del llac de Gen.ève b,i ha un exemplar de 13 metres de· circum

feè:ncia, i a Vencerre un altre de 10 me-tres, que es diu si té mil anys 

d'edat: 

Ambrós de ni01·ales (de•scripció d'Espanya) conta que a Béjar li varen 

en enyar un castanyer buit de la soca on vivia un home com en una 

barraca. 

Prop d'Hervàs encara re,sten trossos de la soca d'un castanyer on 



AgricultuTa 15 

tancaven un brau, per a torejar-lo des.prés a la ]llaça en la qual estava 

aquell arbre. 

:Yiolt prop del Santuari d.e la Mare de Déu del Coll (Guillaries) 

hem vist exempJars de 3 metre:s de d·iàmetre·. Avui 'degut a la guerra 

1m¡plrucable que sofreixen els bos'cos, exemp-lar.s d'aquestes dimensions 

constituéixen una veritable excepció. 

La facultat de brotar quasi inexhaurible en el castanyer, · i, per 

tant, de maj.o,r duració que ·en cap altra espècie, ·només que l'estació 

sigui p·aSJSable i 'e:ls brots no s~guin destTuïts repetidament per les gla

ç::tdes, pot produir peus de tan bones dimensions com si procedissin <le 

sembra directa. Els brots de ca.stanyer es presten a ésse:r morgatats. 

Aquesta espècie demana un clima suau, no tant .per a produir fusta 

com Pel' a la prodwcció de. fruit; tem >ells calors forts i viu molt bé 

en massís, .sol, però s'observa que no rebutja la companyia del roure, 

i ·a -algm1s indrets es !barreja amb el faig, com ·si intentés esvlliir els 

seus dominis a una altttud de 1,200 metre.s, que és la màxima que 

pot observar-se .e.n una bona producció al Montseny, i am:b >e.xposició 

frf!,·ncament meTidional, 1a qual abandona a mesura que va baixant 

fin a nivell del mar, on no .admet altra expositió que la septentrional. 

El castany'e•r exigeix un bon gruix de terra per P'rosperar, i prefe-

rentment terr.a ,de,sd'eta: ,en un ter.reny fort, compacte i d!e 1poca 

fondària no s'hi desenrotlla pas bé. A alguns indrets se'l veu prosperar 

al mig dels esquistos, en forma 'de pedregalls, de blocs mé.s o menys 

voluminosos, gr~cies a què les arrels s 'introdueixen . per les excletxe,s 

per proporcionar-se els aliments necessaris. D'una manera més gene

ral se'·l troba sobre granits, p.oTfits i esquistos argilosos, i en llocs on 

per de gregació s'ha format una capa gruixuda de terra solta i ferti

litzada ~per la descomposició de ubstàncies vegetals. Exigeix la pre

sència d'argila, i si se'l veu prosperar en terrenys pobres en aquest 

e1ement, ·però tous, és degut a la gran fondària obtinguda per les 

arreLs, i, . per tant, al gran espai d'on elles poden extreure aliments: 

Parts iguals de sílice i argila és una bona proporció : més de 4 per 

100 de calç el pet·judica. De tal manera és refractari a la pr:esència 

de la calç, que molts selvicultors !'·assenyalen ·com a espècie es.sen

cialment calcí1'uga. 
Poc exigent, en quant a la humitat ·del terreny, no ¡prospera en 

teues pantanoses. A la nostra regió la frescor dels indrets bacs és 

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

nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
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la que més li convé; viu e.n· terrenys oforça més secs, pe-rò molt solta 

i penetrables a let> arrels. 

Aquestes són les ~condicions més generaís de• vida que, GOm a espec1e 

forestal, -exigeix el castanyer · a. ' Catah;nya perq11è la seva producció 

sigui beneficiosa. 

En tractar d.el ,se.u wnreu, distingirem .el que sigui destinat a la 

producció de rodells (bagues) ·o a fusta ·de botam (perx~des), que són 

les dues produccions més i:mporta.nts del casta-nyer com a espècie fo

restal. 
S'anomena baga al bo,sc d.e cast~nyer 'ex·plo,tat en mont baix i en 

un torn de quatre a -set anys poc més o menys. 

L 'únic pro~ucte de fes bagues són m'ls bastons de 4 a 5 metres 

de llargada i 5 ó 6· cen.tfmetr.es d e. gruix. ¿\quest,s bastons, uns ol:¡rers 

(roders), mé·s o menys .especialitzats, ·els parteixen en el sentit de la 

seva llargada i en formen uns cercles (rodells), de gram aplicaciÓ per 

a la preparació d'embalatges • de produ.ctes industlials líquids 

sòlids. 

Sembla que el nom de bagra prové d•e.ls plhl1ts bacs, on, gene1·alment, 

e,s desenrotllen aquesta mena de bosc:ors. 

El peu que prov-é de llavor i no ha .estat empeltat, quan és jove, 

se l'anomena O(]Jlcinal. • 

El terreny rcJ:estitnat a la .cr.eació d'una ·b~ga, ab~ns de fe-r-hi cap 

treball, se l'examinarà moltJ d•etingudment; la naturalesa i ufana o 

vigor de la vegetació arbòiea que· J?OTta o ha portat, ·els marges, es·lle

vissades, desmunt de camins i corriols i al guns sondeigs previs· indl

caean la fondàrta i grau de soltura del terreny. Un testimoni de · molta 

estima és l'opinió ldels .natu~"als •del país, els quals podran CLonar' 

referències mot exacte.& r.elf.erents a la frescor i grau d'humitat, rcom-- ' 
portament i filtració de les aigües de pluja, temperatures extl~emes, 

fi·eqüència i i:nte·nsitat de tota mena d'agents atmosfèrics, .exuberància 

cle la veget•ació; espo-ntània, perills de ramats, etc., i totes le altres 
' 

dades que pu¡guin contribuir a assolir un coneixement tan exa.cte com 

sigui ¡p_os¡:;ible de la situació, que es tracta. 

En la . p-rovíncia de Girona, Ja vegetació de la terra del •castanyer, 

generalment, la formen ·avellaners silvestres, romagueres, falgueres, 

ginesteres, brucs, etc., i el seu domini constitueix una de les preocupa

cions ' més intensa i dispendíosa dels propi.etari.s de bagues. 

P•e.r a formar una b~ga pot fer-se pe-r se-mbra i per plantació ; la 

preparació del terreny no diifereL'{ sensibLement. 

Un procediment molt c6ne-nt co_nsisteix en preparar •el terreny .)nit

jançanb arti.gue.s o rompudes. El primer any pot treure's un esplet 

/ 
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de blat, ciba'da .o, qualsevol alt'I'e conreu, les o¡peracions cultur:Ús r;lel 

rqual no perjudiquin les tendres plantetes. 

E_s sempre perUTós arUgar .terrenys de pend,ent pr-onunci·ada, per

què l.es pluges dels dos ·a tres, anys que dura el •conreu agrícola l :em_ 

pobTei~en de substàncies nutritives i fins poden~ despullar-lo de la terra 

.útil que el d.obreix, dè.ixam·t-lo completamEmt improductiu; si bé és 

ve-ritat que en les terre-s de c-astanyer permeables p?r llur naturalesa 

el perill ño és presenta tan greu perquè 'flJ.tl'en, i les atgües no corren 

tan impetuosament ¡per- la superfí-cie· -com en -les altres terres. No oJ:>,s. 

tant, s'ha de procedir amb prudència, i en els intd..r-ets de pen<le·nt PTo

nunci-ada renunci-ar a l'artiga, concretant-se: en treballar solament el 

lloc qne· hagi d'ocupar cada planta. 

En <contra l'inconvenient d'empobrir el terreny, l'art~q. té l'aventatge 

de conserv.ar-lo net du rant dos o tres -any.&, la qual cosa afavoreix les 

plante·s, les quals hi prenen una gran ufana. Es un p:ocediment eco~ 

nòmic que, regularment, sufragru les despeses de primer establiment. 

El primer any d'arra·ncar, el teneny es sembr.a tot · seguit; d'altra 

manera es perdrià .el temps sense -c-ap bEmefici; de ·vega<les les dues 

pperacions d'arrencar i sembrar •es ¡p·ractiquen conjuntament. 

Les castanyé¡¡ es sèmbren amb paJot i a una distà¡lcia d'uns 3 m-etres 

en quadre, de tal manera, qll!e cada planta disposi d'uns 10 metres 

quadrats. En alguns llocs les sembren molt més espesses. Es colloquen_ 

ben somes, recobe·rtes de dos dits de terra. 
SEGIMO 'vANDRELT. 

La de ral fals . 
roja 

' DES de• fa uns quants anys la roja de l'<alfals es v·a extenent per eL 

- veTses comarques catal1;1nes, prenent cada dia més .importància . 

Es nna malaltia que no cal descuidar per evitar que esdeving~i U' ' 

ve~ita ble fla¡g e•ll com h.a 'P!=lSsat en certs llocs de l'·estranger, on la seva 

presència generalitzada ha fet reduir per llargues anyades el conren 

de 1' ald'als. 

La rojR és -encara més temible• perquè ifltaca no solament l'alfa!; 

sinó v-nà sèri·e de plantes diversíssimes com els trefles, la sulla, 1·?5 

faveres, les m"onget€1l'es, etc ., j fins les _patatere i Íes bledaraves. Pe ~ 

¡· ~L YSINE ( GREZ~ ) , gran desinfectant i desodoritzant instantani. 
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això qutéln s'ha establ-ert en una· regió, qued?- redwt el número de con

t·eus farratgers que s'hi poden fer ço que pot comprometre el desem·ot

Uament de Ja rramader~a. 

La r<>ja oo produïda per un ilmg anomenat científicament Rhy;;oc

lonia violacea. La malaltia és fàcilment id·entificable. El miceli -

:üxò és l'arrel del fung - forma damunt les arrel!! de les plantes ata

cades urna mena de teixit· espès de color morat verrmellós cal,acterístic, 

que rrecobreix to.ta la superfície i que presenta unes ·abundants grami

ladons de les quals surteill ramificacions que s' exteneill _oap a tots ca·

tats en cerca de altres arrels on fi'ia'l·-se per reproduir la infecclè·. 

Això, doncs, indica, com tindrem ocasió de recm·dar taDJbé més enda~ 

V'ant, que la malaltia es propaga · subterràniament i que u:n.a planta 

malalta pot. amb el temps i en condicions favorables, portar la des

trucció de iot _un alfalsar. 

Les arrels de les diferents plantes ataoa:des (trefle, sulla, etc.) no 

es presenten igualment; ço que var la més sovint· és la color que és 

més o me:n.ys rogernca o morada, ,però sempre •es v·eu l'arrel com ficad!l 

en una mena d''estoig o., si ·es vol, embolicada .per un feltTe e pès. 

La malalti.a no té cap mani·festació exterior particular i directa. Ei 

mal és a l'arrel i 1¡¡. part aèria es mostra sana i d'aspecte normal. A 

l'estiu però es manifesta ~provisadaJIDent; les plantes d'una zona, més 

o menys .gran, groguegen i se sequen . A l'any següent la clapa s'exten 

i va creixent successivame11t si no es posa reme.i al mal. 

Arrencant algun e·s de les plantes mort~s, ço que es ifa senzillàme11t 

perquè ·e! pivot o arrel pr{ncipal mm·ta no és ja fixat a la terra, p'l 

veu l'aparell r-adicular atacat .pel fung en la forma i:ndicada i se ent 

de seguida una olor de fl~:n'.i.t. 

La roja és difícil de combatre sobTetot quan és un xic extesa. Per

sistedx al terreny tres o quatJre anys i segons alguns autors pot arribar 

fins als 20 anys. E1iksson, a,fi~·ma qÏ.1e les ma1es herbes dels pT·ats, a 

excepció de les gramínees; afavo•reixen la co11:Servació dels germes de la 

malaltia durant un temps llargu:í&si.m. 

Per •això e~ remei mé!! recomanab1e és •el de suspendre ·e1 conreu de 

l'alfals en les zones .atacades durant un cert número d'anys per cul

tivar-àü cereals, els quals no te.nen receptivit;:tt per la malaltia. Dn

rant aquest temps ·caldrà tenir cura de destruÏT bé les males herbes. 

Aquest és el ·remei pels prats massa invadits . 

5i la invasió és ~nc!pient es pot impedir que s' exten,gui i arribi a 

coniprometre tot l'alfalsar. Per això . cal isolar la c1apa invadida fent 

tot al voltant una ra-sa fonda almenys -50-60 cem.tÍ!Illet·res, la qual té 

per obj·ecte constituir una ba•rrera que no deixarà passar les aPrels di" 
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la zona malalta a la sanar. La terra Jd-e la rasa es tira a l'interior. 
Com a mesura de precaució convé que lar rasa delimiti una zona un 
xic més .gran que. la atacada; així hom està segu-r que iso1a totes le». 
arrels malaltes. 

Després, e:n. la ·clapa' isol!atda, •es proc·edeix ·a l'extir:p.ament -d·e l'al
fals, fent una trebaUada el més ·fonda 'POssible i cremant totes les plan. 
tes i arrels qu·e1 es troJ:lin . 

.Per completar l'·arcoió destructora •a França, quap. les clapes s6n 
petites, usen injectar al terreny sulfur de carbó o formalina, però 
aquest tractament encara •que eficaç r esulta u;n. xic massa• car i pe:· 
això no ens atrevim a il"ecomanar-):o. Per .altra part la necessitat d'a 
parells injectaTs especials complica encara més la qüestio. V:a mi
lla.r pe:r là se~a economia, encara que no si:gui igualment eficaç, la 
calç. 

Un cop extir.pades totes les h erbes es tira .calç damunt la te•rra 
l'emoguda e.n. la propor·ció aproximada d'una part. de caiç per dues o ~ 

tres de terra, i es r ega. La lletada que es f-orma, com que és · càusti·ca. 
destn1-eix els germes de 1a ruj•a. 

La roja sol _ésser més freqüent en _els llocs humits on l'aigua qüeda 
aturada, peorò no és ràr de veure-la també •e111 terreny on la lhumitat 
és més aviat escarssa. No obstant s 'aconsella · d'evitar l'excés d'humi
tat," ço que i:n·discutiblement és útil no solamernt per impedir el desen
rotllament de la Rhyzoctonia. 

Per acabar. dLrem que el mal s'ha de combatre tot just es mani
festin les primeres senyals, · per tal com si s'abandona va creixent i 

I 

pot arri.bar a invadir tot l'alfalsar. 

A. ELIES. 

L' extraccró de I' oli de granet a Perpinyà 
(Acabament) 

E L dissolvent ·empleat és ·arquí, i és en ,això '})otself on rau la novc
. tat del procedime!l1t, ·el triclorur d'etilé cps ininflam'able que buïl 

a 88° i té lm poder dissoJ.vent bastanh considel'·able sobre les matèriez. 
grasses. 

Al costat del cilindre qu e. con·stitueix !'·extractor, se n'hi troba un 
altre de més petit, el destillado:r, proveït d'nn nivell, de Jes arribades i 

sortides d·e vapor i de tricloretilé sen e cap fons falç en tela medüli 
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ca, .p erò proveït també d'un, ser.pentí ca;len:tador i d 'un inj ector de va

por. Aquest cilindre porta al mig del seu foos !i.nteTioT una aixeta per 

Ja qual s 'evacu'en a e temps en temps les cargues . d" oli de granet ob

tingudes. 

El •funcionament d'aquest con]untJ. é5 eJ següem.t :', Un ·co·p l '<extrac

tor està carreg·a:t de granet trencat, tar èom hem dit1 es tanca. ' S'hi 

bomba el tricloretilé que ¡proV'é de la cisterna <Jn
1 

es r ecull a la sortida 

Jel refll·igel'ant sota una capa ·d'aigua, ja que• la d ensitat d '.aquesl 

dissolrvent és superio.r a la de l ' ai:gua e11 la qual és completament iii

soluble. Fet .a notar: la solució d'oli en ·e1 tricloretilé és més lleugera 

que -el dissolvent pur, a ·causa de la densitat de• l'oli, i aquesta solucio 

ve a ,flotar a la superñf.cie del tridoretilé ; 1 per consegüent el p!J.s del 

tricloretilé a través de la mass3J crea, una capa d 'aquesta solució més 

lleugera que· el tridoretilé fresc, i n 'hi íha pr<Ju a,mb un s cJ:Jreixidor a 

l'extractor per a. wnduir ~onstantme:!lt el tricloretüé, satux·at d ' ol~ a_J 

destil:lrudo•r. E-s bomba donoo el dissolvant pur 1en l' extractooi' d·e mape. 

' ra que oo facin sis ,<l sert; passades cle tricloreti1é pur sobre la matèria.· 

El sobreixidor porta un tub de vidre que permet de vigilar la circula-
/ 

ció del lí!quid. Duroant: ·aqt¡·est::f .operació .es torna a elevar la te.m_Qeratn· 

ra quasi al punt de ebu'J.li.ció doel dissplvent enviant vapor -a: alta pressio 

a.l ·serpentí clos del fons. -
' . 

Quan e>S jutj ~ que ·el .gra¡net 'es i_a despmveït d'oli per la circulacio 

d-e!l dissolv·ent, la •qual ·O·peració IJ:eclama aproximadament cin c ho

•res (1) s'atura :l'arribad.a d'aq•uest i s'envia el triclorur gue omple l'ex

tr.actor di-rectament al refrigerant. Després per la, tuberia del fons 

s'inj•e>Cta vapor que eleva la 1iemp e1ratura de la massa per sobre el punt 

d'ebulli-ció del tricloretHé, i fa també destil:lar directament en el t'f'· 

fri.g:errun.t el dissolvent que impregnà la maiièri·a . . 

En quant ·al destillado.r s'.envia al s·eu serpentí .vapor sec a alta 

pr\)ssió, que fa ·destillar' el dissolvent, i no ·Polí, ·el punt d'ebullició de~ 
qual és molt més elev;at. De manera que l'oli s'acumula en el destilla

dor fins al moment e~ que 1Qo'rn . e•s •dó;q.a compte, mer-cès a 'Un nivell, 

gue aquest cJlimdre està mig ple. En aqu•e.st moment s"inlfecta pel fon::; 

vapor a un quilo .per extreure de l' oli tot el dissolvent. En el de•stillado.r 

hi ba aleshores un remenament in tim del tricloretilé i de l'oli a la 

temper.atura d' ebulli._ció (}e 88°, de, manera. que la densitat no signi•fica 

ja :res. Demés és precis de regular min_uciosament l'arribada, del va

por ¡per a ·evitJar l ' esc'uma i l '.arrocegameri.t, tot i eliminrun.t a fons c.l 

dissolvent. Hom hi arriba aèab-ant per ra inj e•cció doe vap o.r sec a quatl'!:' 

(I) Es pot judicar prenent una mica de tricloretilé per una petita aixeta situada en Ja part alta 
de l 'extraetor i mirant si taca encara de grefx el paper de fumar 



21 

o cin·c quilos. ' Quan s'ha obtingut aquest resultat n'hi iha prou amb 
obri'l' l'aixeta que. és a baj.x del destillador per a enviar aquest oli a 
un re.cipient pròxim de decantació. Allà l'oli es separ.a lentament ue 
les petites quam.titats -d'aigua que pot ençar.a contenir i que van a passa :· 
al forus. L 'endemà, hom' tira l'oli .a les cisternes soterranis DID h3J d'és
ser conservat. 

Naturalment bam detura les injeccions de dissolv·ent en l 'extracto; ' 
mentres ,es .fa destill.ar .etJ. triclorur d'·etilé del destill.ador e.s talla la . 
comlmicació ·de l'extractor .amb aquest. 

El refrigerant oés dé quatre serpentins concèntrics per :;ugmentar 
I a su;perfí~ie de r-efr edament. Aquests serpentins estan en comunica
ció per la ·part superior i per la part inferio·r amb els collectors perm ~
tent-los de funciona-r tots a la vegada. Són sul)mergits en un mateix 
cup o.n unes bombe<S ·e.stableixen una cir~ulació intensa d'aigua freda. 
A la so·rtida <d.el re.f.rige:nant un tub de vidre peTmet dónar-se compte J"! 
la circulació del dissolvent i de l' atgua condensad·a que van a parar 
a un d·ipòsit soterrani. Allà el tricloretilé s'acumula m eiDtre que l'a,
gua puja' a la .superlície, d'on és constantment eliminad·a .per un. -;,¡

breixidor . 

En aquestes divel:ses operacion s'ha obtingut un rendiment ·mig 
de 270 quilo d'oli de granell; per càrrega de 2,200 quilos de matèria, 
o stgui un rendiment dç 12'3 per ce:nt. El granet tm cop extret l'oli 
conté el màxim 0'5 per 100 d'oli encam; són comprats per una ca~a . 

de Marsella pel 2 per cemt d'azot que contenen generalment, amb visto: -> 
a la fabricació d'adobs. El tractament total de ra ' càneg·a dura de 11 
a 12 bo,res i. es treballa •nit i dia. 

El dissolvent és completament recuperat menys uns 400 gx'am per 100 

(ruilos det granet tractat, o sigui una pèrdua de 0'4 .per cent. Hom •'S 

dóna compte molt bé de l'eliminació tota.l d'aquest en l 'oli per l'olor 
que fa. 

El gasos (aire sobretot) que m1en d'aquests >aparells durant els 
tractaments, són més o menys saturats de vapor de triclo.retilé i això 
constituirÚt una pèrdua notable si no s'hagués imaginat de recupera"'-

. los enviant-los a¡ barbotar, a la sortida (!el refrigerant, dins d'un bany 
d'oti de gr.anet wn.tingut en un cilindre qu e! domina la resta de l'a
par_ell . Gada vint-i-quatTe hores, l'oli d'aquest recuperador passa al 
desti.l:la;dor i és substituït per ali nou . En fi 1Jlla vàlvula de seguretat 

A GRO L Y S IN E, anticr'ipto g àmic, bactericida general. 
Específic en les malalties de la patata , cep , pomera , etcètera 
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és . collocada ~n el tr·rujede dels liquids i vrupors ·a- la sortida de l'ex

tractaT, pel cas ·en que p er distracció s'hi ·e~ viés dissoÍvent o · VJapor 
abans d'obrir la vàl-vula que va al td•estülador o la del r efrigerant. 

Com és yeu l '•ai)Jarell sembla .avui n.propòsit i r e.IS no sembla "l1av.er 

estat ÓJ:Jlidat per a obtenir un funcionament s·egu•r .i. quasi automàtic, 
amb :un mírum de vigil~ncia i de mà·' d 'obra. 

Aqu-esta .i.nstallació ha ·Costat 100,000 cfr-a:ncs ; extrem·à aquest any ,e·s 

brises .no 1·etirades de -la ·coopel'a ti•va, és a .dir , tres milions aproxima

dament de quilos, amb '].J1l 20 p e-r 100 de granet o si-gui u:us 60Ò,OOO qui: 
los .de> •granet. Al 'preu obtingt~IJ de 2'50 •el quilo d'oli, es compta no 

SOJ•ament <:obrir ja en.gua;ny les uespeses fetes sinó • I'e~alitzar e:q-cara ll D 

important bene.fi-ci net. Es compta treballar un CaJJ.tenaT de dies _enguany . 
amb 16 obrers i quan vaig visitar la facin a, havien ja produit 7 tone·s· 

d'oli de granet de les 45 ó 50 que havien de fabricar. 

Veu's .aquí ·doncs per .fi reàlitzats els d·esitjos que jo .ex..pc.sava en 

aquesta revista joa fa dos anys, .gràcies a la cooperació i al crèdtt .-a.g· r.!

cola com indicava. La }:JT.imera lfàbrica d'extr.a.cció funciona i e.m p EIIlso 
saber .que aquest •exemple ha mel'avellat _ja prou les imaginacions pe:· 

•a que aviat :r¡.o sigui tota sola i el se•u exemple sigui imitat en diver

ses ·contrades pels .viticulto~s_, aixi que la crisi cJ.e p1;eu actual sigui 
• - I . 

resolta . Es un. ex•cellent auguri· p e_r ~ la viticultur-a f:rancesa .i la nos-< 

tra indústri.a de la qual se1'n ma1pa-rla u1assa sovint. P.erò quants P-3 -

forç.os i perseveràn-cia representa aquest èx-it p~ls seus. i¡:üciadol·s! Mai 

'sabrem felicitar;:los i remerGiar-lQs-en pr;u. 

ENRIC ~ ASTRUC. 

Director d~ l' e stació Enològica del Gard 

: C 0 ·M E N T A. R lS 
L'amor a la terra 

El govern francès :preocupat per l 'èxo-d•e. ru ral, .cerca constantment 
la manera de de.termi~ar o d'augmentar l':amoT a la terra. Ara ha 
esta:bler1J ·el «mèrit agrí·cola)) pe-r les d'amílieiS pa.geses que conDee11.1 la 
mateixa terra des de fa •aJ:menys tresceHts -any-s. - · 

1 

La llista dels que !han obtingut J.a :nova condecoració .c-ompren n_¡.és 
de 750 nmns: Entr·e els casos més remarcab1es hi ha. el de- la famma. 

':.. 

) .. 
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' PUlVERIUl.DOR "L~ RlTIONNtil" 5 
' Rer ¡¡jre comprimit: ,{'\lla pressió continua : La compr~ssió 
de l 'alresols es veriflca una vegada al dia: El més .eflcaç per 
¡¡¡ tractqment dels arbres :: ;\dguirit pels Serveis \ècnics 
à' ,ll.gi:icultura de la Mancomunitat de Catalunya.: Blanqueja 
I pinta 100 metres quadrats en lO minuts :Adoptat per més 

de 200 p,iJ!fQFS de Barcelona 

ta Xçrin~a 
"llYiÇOlii" 
Per a tractll
ments del bes
tlar ,ausijardins 

REP-RESENT AiiiTS: 

Heninü, turpini i c:.a 
ton~eli de t:ent, 239 • ~llRt:EI.ONA 

. • . 

········~······················································· 

BOI'f·BA B-LOCH 
La un'ica que no ne,cessita engrassament :: Là yenen 
* * * * tots els lio,!ls electrièist)ls ·de Caialunya *' * * * 

JAUMÈ CUIXA.RT 
C()N~TRUCTOR 

Oficines a Barcelonp ~ Gran Via Laietana, %1, prat. 
Sagunto, núm. 1%0 :: Telèfon B 11,0 ••. BadalODI! 

B~sc. ules 
' . 

caixes pera 
ca·bals· 

I 

PArl~meot,9 

~~~\S<S~®!ii}~ 
-_,..-·---. -~ ---------· 

•••••••••••• 
en .l'engreix i la producció 

de la llet 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, ~iteu AGRICULTURA 

,I 
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··················~~·······························-·••.ff ••······················ ···················~ 

BOMBES 
ESPECIALS PER A POU 
acciàríades per cables des de l'ex
terior Gran· assortit de Bom

bes de diverses classes 

MOTORS ELÈCTRÍCS 

S e hn eid·e r 

I 
Garrièosa, t:Iavcrie 

i Borrell, s .. eñ c:. 

lirattó, 111 : .BllRC:I!UJNlt 
Telèfon 14YO G. 

¡--

·························1!'································•1!••······ .. ········!'·············· .. ····•·· j ' I l' • ;,_ 

SULFATADORA 
--"'----- :/ 

BACCHUS 
ENSOFRADORES de motxlla 
MANEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATALEG 

CONSTRUCTOR c. CIVIL 
Alfonso Xli, 66 ·Telèfon 2217 G· BARCELONA 

JOSEP 'SANTANA. SOLER 
Gran Via Laietana, 11 .. . . BllRf!ELONll :: ' Apartat 2:!6 
IIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIJIIIIJIIIIIIIIIIIJIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIÍIIIIfllllllllllllllll 

I 

Primeres matèries per adobs :: Arseniat de sosa i tianuro sòdie 
I ' 

I . Vepedor exclusiu delleemm LYSOL, de la 
casa Scbüllle & Hayr ll. 6., de Hamburg· 

VlCENTE-· FERRER y. C. A 

Ribera, 2, i CoJD.erç, 60,62 i 64 ... Tel.117 A. i 1cS4 A. 

Sucursal: Plaça Catalunya, 12 i 13 ,.. Telèfon 112 A. 
IIIIIIIUiiiJIJIIIIJIIIIIIIIIIIIIJUIIIllllltiii .. IUUIIIIIIIIJII1111111111flllllllli1111111iUIIIIIIIIIIIIIIIUIIttttltiii11Jilllll 

Drogues 

Perfauneria 
Queviures 

Pin~es 

/ 
Drogue" pe.r a l'agricultura• 

Arseniats, 
adobs, 
nitrat11, 

8ulfats, 
sofres 
i altres <11><11> , 

En dirigir-vos a les casos anunciadores, citeu AGRJCUL tU RA 
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Lafargu~ que co.nrea el mateix tros de terra des de fa 1151 anys. 
és a dir des de l'època d·e Carles MSJ,<>ïl'e (any 772) . Hi han també 
f amHie·s· c_Dle són :al mateix troç des !Cie• fa 1,000 anys, des de .fa 900, de& 
de fa 830, d•es de fa 800. · La família de l'actpal ministre de Gràcia i 
Justícia Colrat, té les mateixes teTres des de ifa 400 anys. 

Els drets de la famí.li·a Lafargue than estat establerts docume.n.tada
ment, demostrant que aquest8J família ha estat semp:r>e molt numeroi':a 
i que la conservació del patrimoni familiar ha •estat aconseguida, mal
grat les lleis modernes de successió, mercès al seny de1s caps i a la 
voluntat. perseverant de no -evitar sacrificis per conservar íntegre el 
patrimo.ni. 

El preu d'unes gaiJ.ines 

Al Palau de cristall a Lo:ndr¡3s s'ha celebrat pecentment una exposi
ció d'avicultura, en la qual thom .ha 'Pogut admirar un gaJl i una g~lli

n.a que s'than venpt al preru de mil esterli'nes cadescun, és a dir, unes 
30,000 pessetes. 

Aqu·ests .a:ristòcrates ·del galli11er pertanyen a una raça que és pre
s-entada per la .primera ,vegada als competents. Altres exemplars haTJ 
estat venuts 'Per .500 este•rlines . 

Entre els conills 'el .preu més elevat tha oest~t det 100 esterlines. 
Llegi!l.1t aquestes , dades hom -es portat 'a Jamentar la poca col11S1derfi

ció en la qual és ti:nguda l'avicultura a la nostra terra. 

Un mètode enològic dels clàssics 

Conta Beaugé ·eJ següent sistema, que ít1tegrament traduïm. 
«El descobriment d'una de les més CU•rioses 12reparacions que e1s 

antics donaven al vi, es compta qu·e fou rleguda a la casualitat. Ha
vent robat pn esclau una part del comtingut >d'un àmfora, volgué om
pJir el buit amb aigua de mar. Aquesta addició, en lloc de depreciar 
el -vi, sembla que va donar-li un gust més agradós. Va pro~ar-se nova
ment la barreja, i tot d'una fou adoptat a Grècia •aquest smgular sis
tema de madurar el vi. L'aigua de mar que s'hi aJegia, devia; prendre's 
el més lluny possible de }es piatges i treta en dia •calmós i seré, re
duint-la a una tercera pa:rt per la ebullició. La quantitat que solia 
usar-se representava en general una sexantèssima .part del vi. U:n 
mètode semblant usen ~Bncare avui en algunes illes gregues.» 

I recordem nosaltres com en algunes comarques usen una addició 
de sal ep vinificaT les veremes ·negres, perquè sol dir-se que clarifiquen 
més promptament els mostos i que fins prenen millor paladar i color. 

La persecució del frau a Sèrbia 

Fa molts anys que els pagesos de tota me.na invoquen 1nitjans enèr
gics p&r combatre el d'rau,. i les falsificaci{)ns dels productes agrfcole'l. 
Els vinyaters, que' són els més organitzats i els més actius, són en con
tinuada agitació. Be-n vecent és l'acte de MontbJanch en el qual 
per centèsima vegada s'ha d'emanat que es lfaci complir la llei. 

Però els podeJ'S públics s'escolten les 'Prote tes del pagesos com qui 
sent pJopre. 

:Yialgrat ferir >els ínteressos sagrats dels productors, malgrat l'en-
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verinament lent dels consumidors els sofi.sticadors fan llm· camí tran. 
quill&ment. Fins la Sèrbia, balcànica geogràrficammt i polít~cament. 
pot donar-nD.s lliço:n.s. 

La més impol'ta:nt .producció agrícola serba: és la pnma que é.s 
aprpfitada en mil maneres i constitueix· un deliS artides de major ex
po-rtació. 

Per .no perjudfcar la reputació del producte, el govern serbi ha es
tablert pénes severíssirne.s pels que -venen prunes seques d!e mala '-luali
iat: nm1ta; cond'iscament de frnita; exclu'sió tempo.rànea -d•el mercat 
i •en cas de rei-ncidència, exclusió perpètua. 

AqueE>ta severitat resnlta un , ic incompr·ensible e11 el pafs on els 
que Vlenen lleL;; do lentes sóri multats, P.i no hi 'han 1'ecomanac ions per en-
tremig,' amb l'enorme suma de ci-nquanta pes,setes. ' 

Estadisti.ca del prohibicio_ni'sme 

AJ.s Esta.ts Units han votat la llei prohibiciopista que havia de mos
trar tota llur puixança moral. 

I.. . en ef•ecte; l ' a~tcYmey genen~l Daug¡h er ty la c_omenta i el «Jo11rna1 
d·es Débatsn la transcriu . Oim-los. 

La memòria de Daugh erty reconeix que el periode que ha seguit a 
la: prohibició és «U'Dia de les més tràgiqu es èpoques de la h ist'òria ame
ricana r•elacionada ·amb l' obs·ervància de la Uei. n Des de el 16 de gener 
de 1920, d:a.ta de. la imp-lantació legislativa, s'ih:an · vist 90,000 causes ·d·e 
violaiCió seguides de 72,489 condemnes; . s'han imposat multes per 
12.367,000 dòlars, an1b senyalament de 3,000 anys de prooó. La me
mòTia resumeix un augment d'assessinats, robatoris, .co.rro.pcion.s i de
lictes que «S! han produït en ei,s mateixoiS santparis on cabi.a suposar 
que la· inviolabi-litat de la llei seria més sagradament guardada.» 

Edificant a totes llums. Seguint però el curs ld~ l-es malifete.s, tro
bem que el .contraband ha t ingu t distingfdíssims g·en'blemans, tals com 
el batlle de Gon'ey (Indiana). E1s concejals i cinquanta un magistrat¡: 
de 1a ciutat, «prohibicionistes intransigents» •han constituït una• Societai 
per a reV'endTe a elevats pr eus els ·alcOihols decomisats als particulars. 
El batlle de BÚJf!fa-lo s~gué condemnat com faillricant de cervesa forta. 
Els milionaris La Montagn e s'·honoren amb el t ítol d:e co.ntrabancl:bstes, 
ig ual que ·els Sam Singer, Jo'hn Rostaug amb_là «banda dels 13» que en 
pocs mesos !'e.aJitzen una fo rtuna que permet u:ò. divid·end de beneficis 
d' un milió per ·cap . Queda creada .a ·Lou :bsville la «•Mut'lfal de Consumi-
dors de Iico,rsn. · 

P rohi-biciooü;m e rridiculi tzat ; abstencionism81 decoratiu; moralitat del 
tret per l•a: cr ossa; bluff legislatiu d e colze. 

Cria fama i .. . 

Així com és voler-li mal ~l gos si se'l senyala ra biós, també no és bon 
vole·r als n ostr.es vins quan se'ls mo,teja. de falsificats. 

Vella .dèria france,sa de voier p.o,sar -çotiolla a ls n ostres S'UCS -cenyin t
los:hi lleis en.oJ.ògiques. I sempre, qu&n s'·han de t raçtar unés bases 
com'ercials, :els h om es de la v:bnya france.sa ,s'enronqueixen amb la cri
dòria d'adu lteradó. 

I nosaltres, bons minyoms, que llegim i entenem els seus «A.nnale·s 

'• 



AgTicultu1'1;L - 25 

èles Fal&tti·cati<ons et des f-rau<des;, q:ue. fims arriben a 1comentar l' adulte
ració rue res ostres- productes d·e bol[]Ja exportJació- callem com si vera
ment fo•ssim tots grans pe·éadms. 

Conten que entre Tots 1Sants i MJanr.esa v!'Via 'un bon mestre fuste·r 
· L¡Ue logrà. fama i cabals amb el sol dir de la g·emt que fabrioav.a. nous. 
Ho d·es·creien urus; ho .enl airav·tm• a;ltres .Com a mi-r-acle i la .cosa :p,as;ava 
de Soca en bnca co·m mvers·emb'lable1. Un més encuriosit, aJcudí a i~o·r
mar-se ,a>l gremi d'-operaris de Sant Josep pe·r a Qibteni.r una N ·coma.ñació. · 
Obtinguda, i>éu ·camí i .presentant-se~ al .caJsal d·el mestre fUJSter fabricant 
d·è n-ous, va .Süip·taT-1-o amlb la pregunta: _¿És de !Veres que fabriqueu nous? 

-De toies veres. 
-P.od·eu fahricar-me~'n urna? 
- De quilna mida i g;ruix? 

- -De les naturals. 
No s'ententen. ·. Al cap a la fi, el mestre mostrant-li vàries peces 

¡¡¡caba·deiS, d·e!ffianà : 
-~Com .quina d'aquestes la· voleu? 
El ·comparet 'restà bocabaJdat en.f•ront dels b.:ucs ma-cissos i ben poli\s·. 
-Si -són nous d,e •preiDSia!. .. 
-Natural! De què, sinó? 
I així, per l'esti,l, ·em• 'l'ad·ul>te~raJció dels vins que ens retreuen els ama

tents ·fu·,anceso¡:;: són c~es natrurats de nostres terres, sols i •raïms. 

INF ORMACIONS COME RC IALS 
/ . -

Vin s 

Si als que cuiden un malalt ·é-ròni.c' els ihi pregunteu per l'estat del 

1Jacient és s·egur trobar-vos amb la ·resposta d·e que segueix igual. 
Es nostre cas .en la cronicitat del mal: que siguim igual; aparent

ment sense rnodifl.cacions pe1'ò agrenjant-se el procès de la malaltia 
cJJDb el .... natural decandiment que, q.e dia ·en dia, ·va i:n..vadint i gUJa-
11yant l'organisme. 

La situació vi.nyatera que aconsellava resolucions promptes quan 
en.cara 1es energies podien .influir per a un mi-llorament; que recLa
mava l'urgència d'una intervencíó va1entJa per a ;foragitar les causes 

. productores del mal, ha prosseguit inatesa. Igual que en la vida indi
vlduar, la salut del vi.nyater ha ·crid~t i reclamat al sentir-se ferida; ha 
protestat amb valentia i ·senyalant els malestars, i reclamant ço que ne- -
cessitava, mes una torpesa ha cregut que iot es reduïa a mé& soroll 
que realitats i ha volgut guarir al caigut amb aigües bullides. El pacient, 
ja més av•e.sat a patir, s'ha queixat menys, s'ha conformat i arriba l'estat 
'l.nèmic que el ·c-ondueixi !al cmnatós precursor rue la m.o.rt. 

No és pessimisme; és realitat. Bs que en la discussió dels medis i 
procediments s'està pend·e'.Q.t, un temps que no torna. Els greus danys 
·t;¡¡¡cionals ofeguen la manifestació de la producció vinyatet'a, qu-eix<>sa 

• 
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i compromesa. No ens atenen -comi caldria ni amb la urgènci•a que se

ria menester. 
I el pagès vinyater, com el pro.pietaii i el vinicultor, són a trobar-se 

eil aquest j•as dur i incommovible d'un mercat somort, desorientat i 

·~ aigut, sense v.ariancions i sense sacudides; amb la torpor i llanguí
roenti mortals. De no produir-se ben aviat U'l1a reacció .pels medis més 
r nèrgics de què es disposi, seran a opera:r un èadà:vre amb 1.m bri de 

\ida purament mecànica. 
En l'enfilall de remoci-ons, ca.n<Vis i trasbalsos, no ha sonat encara 

la que seria possible salv:ació de la pobresa agrí.cola : la valenta d·es
infecció del fraudalent vinic~ltor, l refoTma de lleis notoriament iln

completes, la creació de ràpides providències i negociació de tractats. 
És d'estr-anyar, doncs, que e.n mig d'una tal desatenció i incertesa, 

o>l mercat sigui una ficció .i els preus 1.11t1.a burla? 
Qui d 'un i altTes vulgui conèixer, torni a rellegir la darrera infor

mació, que no. s'ha produït cap variant que la rectifiqui. I si qui dia 

passa, any émpeny; al nou any som, però també és cert que de dia 
en elia ens a,propem :al clot ... 

PERE . J. LLORT 

Olis 

És bonic de veure com puja l'oli; ·llàstima que a casa nostra no 
hi hagi COtllita i no podem sentir la satisfacció que per això sentirien 
els nostres pagesos. Ací a Andalusia l'agricultor no sent pas els 
efectes d'una puja ni d'1.ma baixa com le;:; senten els de la nostra terra, 
perquè ací fa dues coses oposades: o ha venut les olives o l'oli molt 
abans de ta colli-ta pren.ent uns quants quartos a compte, o no vol 
vendre l'DU ;fins que faci calo·r i així vei~B-m que qui f:a el negoci és l'in
termeclia'l'i o més ib em dit l'usurer; i per .això ·el productor es pren totes 
les coses del mercat !d'una manera que no li fan ni fret ni calor, 
si nG que va tan sols darrera del que li pot donar quartos •abans de 
les collites. 

Per ací tot l'oli vell s'havia acabat; es pot dir . que .no n'hi havia ni 
una gota en lloc; demés la colli·ta venia retraStSada d'UJn. mes, i per 
això els olis :han pujat tantJ i van pujant oada dia -i aniran per amunt 
inn.s que l es, prov:ínci·es de Jaen i Còr,doba estiguin en plena p·roducció. 

\.'eshores potser els preus s'estacionin amb ·u:n xic de tendència a la 
oaix:a. Aquesta però no serà pas, dura~d.e.ra a menys que sigui prohibida 
l'exportació, perquè es veu ben -clar que la collita mondi•a·l d'oli és es
cassa¡ i que l!es úniques comarques que tenen olives són les andalu es .. 

SGbr~ ·exportació, es diu ·que si la tancaran, >a-ltres si .nD la tanca
ran, però això totes les operacions que fan els comerciants les fall amb 
certa, potr, creient e.n la possibilitJat d'una t,ancada .. 

L'úni·c cert que hi lha és qu•e mgltJes cases exportadores que tenen 
molts mils quilos venuts barats, .treballan pet a que es tanqui. 

Si qui mana entengués el poblema oliaire crec jo, que no tancaria 
!'·exportació perquè té altres ·medis p·er a que l'oli no pugi i es fer igual 
Llue fan Fr-ança i ItàHa, que deixen entrar a casa seva els olis d-e lla~ors 
per a que es pugillm. consumir dintre de 1llurs nacions. Tots sabem que. 
els olis de llavors :no són nocius a la salut i que són m és barats. Ales-

• 
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hor& es d'aria un gran favor a la economia nacional, perquè l'oli de 
llavor costaria a 1 '60 ef quilo i el d ' oliJva el podríem vendre a; més 
ie dues pessetes. 

Ja va •entran't en l 'opinió .anda:l:usa la com.veniència de tolerar l'oli 
de llavors, però hi !ha, gent que té escrúpols perquè diu que. far1a una 
arma de doble tall, per tal -com a l'estranger e:S f.aTia campany¡a en 
contra de l'oli d'oliva, que• Ja millor prova que l'oli de llavor és tan 
bao com el d'oliva resultaria de~l~ .fet que en 'llll11 país productor .d'olív·a 
es mengés oli de llavor. Però això no !hi d'aria res puiX tothom a Amèrica 
sap que ~ França i Itàlia es consumeix oli de llavors, i no per això 
esculleix. una marca e-spanyola. 

~er ací en u n a quimzena .els ü' is han pujat més de deu rals per 
arrova d'onze quilos i mig. 

El corrents en començar estaven a 77 rals i avui estan .a 89. 
Els fins han anat més amunt; al principi es van pagar a 88 ara 

els 1Jaguen 8( 104 rals. 
A Reus es paga .l'oli que ar-a es fa, que és bastant mitjà enilre 33 

34 pessetes el canti. 
A Tm·tosa fan aproxima:dament · els mateixoJS preus. 
Els ols ai sulfur també estan ·cars, es cotitz·en a bord Sevilla sense 

en~Vàs a 130 els d'alta a·ci·desa i a 145 ·els de baixa. 
També es ·parla que es tancara l'exportació de dit oli, però no hi 

ha nil;1gú que en sàpïga res. 
LISINI ANDREU. 

Cereals 

-Ha acabat l'any amb una forta abstenció de v.enedors i compradors 
de blats i de farines. Les sessions del mercat de Llotja s'escolaven dins 
de }a més comp-leta calma. 

Hem d'asse.n.yalar dn.es causes que Ja m0tivaven; i potser tre,s. D'una 
banda no venien blats d•e Castella en atenció 18; que s 'havia format una 
conxorxa entre els .blataires els quals raonaven així: El blat està baix; 
de baix enllà no pot passar; però sr a Catalunya no reben. blat aniran 
minvant les existències, -i així que •estiguin .per aéabar-se, quin remei 
els toca1·à sinó •anar !fent ·compres? 

Es lògic el raonament, no hi ha 1dubte, i de força eficàcia, tenint 
en compte que avui com avui, els blats de ,castella estan en m•ans de 
quatre especuladors (qui diu deu, diu vint, o més.) Mentre una collita 
està estesa entre els fllgric11ltors, el qu•e té precisió de .vendre, ven, per
què és sabut que la necessitaï no té llei, però qua:n ja ha sortit de mans 
d e l'agricultor i va a parar a les del negociant que compra no pas per 
a fer 1.1ll favür al pagès, sinó p·er a revendre quan el preu li permeti fer 
un guany, aleshores es comprèn que es pot fer dir si senyor sobre
tot .si el comerciant té aguant. 

I u111a ca a així ha .passat ara. Han dit: no ve1;1guem, i tart o. d'lhora 
els hi farem ser i ja hi som : aquells .blats de Castella superiors q:ue •es 
v.e.nien un mes enda rrera •a 40 pessetes els 100 quilos sobre va,gó en pro
cedència, l a setmana passada s'han arribat a pagar a 42 am.b fermesa 
o tendència a puj•ar més encara. 

També s'han bellugat un xic els •de la Manxa i els d'E~tremadura, 
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qne siJSqueTa han m illorat de preu, 1 pesseta i 1'50 pessetes per 100 
quilos. 

El 1ector veurà avm 1 en cron1ques successives que en refleJCa.r les 
imp1essioll!S del mercat dé Llotja, p.arlem especialment d·els blats de 
l'interior. No Ilo estranyarà quan es elongui oompte p el gu e ací anirem 
dient q¡ue el blat ;d·e Castella és el •regulador del preu del mercat ce
realista de Barcelona, puix qu e ·a CatalU'nya se'n fa molt m és gran 
cemsum que de la resta d'iEspanya, de les poques regions d: E s_Ranya 
que es p,oden dir blataires. Judiqui's pels següents .números: 

Durant els 20 dies prill1ers del mes de d·esembre, han arribat a 
Barcelona: 

ReT l 'estació del Nort, 1611 yagüns de . b,lat. Per l' estació d·e Fran-
ç.a, 483; diferència, 322. ' 

Això és, de l~s comarqu!'ls blataires dirrectament, han a-rribat - 322 
vagons més que tot e.] 'qu e pot venir d 'Urgell', Segarra i hort.1 de 
~J ,eyda afegint-hi el ç!'~ragó i ;d·emés pa rtides que podoo sum::rr-se 
éL les arribades per l'E'staci0 d-el Nm:t. 

LLUís MARSAL. 

NOTICIAR I 
S'ha celeb1·at a Mo%tblanch, e.n mig del major en.'tusiasme, UJDa 

reunió de vinya tens ' a la qual .àssistirem representacions de 23 Aj un
taments, d•e tots els cellers cooperatius de Catalunya i de 238 Sindi
cats i federacions. 

Es .oalcula que assistiren al mitin lmes sis mü person oo. Par
laren els' Senyors Ren d·é, •CastelÍnou, 1Robert, Talruver.a , Oliv·er es, ~lias 
de Mo.lins, Ro·vir.a i Santac.ana remarc•ant novament !J."a n ecessitat d'im

I ' posar •el COinpliment rigurÓs d1e la llei que proib.fhe>ÏX l'ÚiS de l' alcohol 
industrial en 1a fabricació de hegudes . 

A la -.tard~a. les 'entitats adherides nomenare·n una comissió per qbe 
r edactés un pi'oj.ecte de· crèdit .agr.í·cola . · · No,saltre.B constatem amb sa
tisfacció a questa . activitat d•els v.inyaters c•atalans. 

- L' expm,tia.ció de l'oli •es fa còrrer que .s,e·rà prohihida. Les entitats 
agrícoles s'lhan .dfrigit al Directo-ri :deman'ant-li qu.e desistei:x;i, d ' aq·uest 
p-ropòsit la, única cGnseqüència del qual s@ri•a 'l' agrav.a:mem.t de. 1a crisi 
de la indú,striq, o1eícola i 1a pèrdua definitiva de1s ·pòcs meTCats ex
teríòrs que ens qued•en, encara. 
' EfectiTV;:tment· Tes més no es podria espei'ar d'una mesmra d'aqu E:s ta 

natural<esa. ' 

-Una sessió cine1natog1·àjica cultu1·a/,, s 'ha celebrat a 1 'Institut Agrí=
cola Català de Sant Isidro, donant a conèixer dïverses pellícoles d'as · 
sumpte agrícola, projectant-se · demés, molles vjstes, · preses durant la 
celebració del Congrès , celebrat a Soller per la Federació Agrícola ,Cata
lana-Balear. 
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-L'Estaêió Enològica de Vilafranca deL Penedès, dona.Tà a començar el 
8 'de gener pròxim u n concurs pràctic d'anàlisis comercial de vins de 
duració de quatre setmanes, per persones dedicades a la producció o 
comea:-ç de viiils. · 

-EL Sindicat Agrícola de BaLaguer i sa co1'(tarca, s'hi han donat una 
tanda ·de conferències pels senyors següents : D. Josep Corominas, que 
ha parlat de l'unió que deu regnar entre els p¡:¡.gesos; l'enginyer agrícola 
don Lluís Ticó, sobre Ja composició de la tena; D. Sebastià Armenté, una 
sobre tema benèfic finalment 1 'enginyer agdcola D . Ramon Sala, sobre 
arbres fruiters. 

- El Di1·ector de l.'Estaci6 Enològica de Vilafranca del Penadès don 
Cristpfol Mestre, ha donat a dit centre oficial una conferència sobre la 
manera de determinar el valor d'una plantació de ceps . 

-4l Sindicat· Agricola de Verdú , es disposa a bastir u n Celler Coope
ratiu , que segons les nost res potícies farà digne costat al molí d 'oli co
munal que tenen ja en funcionament. 

- EL Sindicat Ag1·ícola i Coope1·ativa' de p1•oducci6 de Manresa, aug
,mentarà la seva esfera d'acció, implantant una mutua d 'auxili en el treball 
per al cas de malaltia dels socis. 

-Per a conèixe1· eLs tTeòo:Us culturals que a Catalunya es donen a l'o
liv era, ha estat ací el professor de la Universitat de Califòrnia , Mr. W. V. 
Cruess, Yisitant amb aquest motiu diversos punts de casa. 

-L'aiguamon de Brugent. Un diari de Tarragona es queixa que per_ 
a la construcció d' 'aquest aiguamoll s'hi empraran capitals estrangers, per 
ha,·er-se mostrat molt poc propícies i fins desdenyoses les societats de 
crèdit de casa 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

El senyor Rendé, cap del Servei d'Acció Social Agrària, té enllestí t i 
publicarà molt aviat, un pla d'organització Social Agrària de Catalunya. 

Ha donat una conferència al Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Gol
més, nostre secret~i don Valeri Sena i Boldú, sobre caixes rurals. 

L'enginyer agrícola don Joan Salom, administrador de la Torre Ma
rimon, de la Mancomnniiat, ha donat dues al Sindicat Agrícola de 
Capdepera (Mallorca) sobre el conreu i malaltie._ de l'ametller. 

A l'objecte de donaT 1nstruccion per a la clarificació dels vins, el cap 
del Servei de viticultura ha vi itat el celler cooperatiu de Sant Cug_at del 
Vallés. 

La Hortícola Reusenca 
Viuda de P. Marsal .. Telêfon 63 

Rcbres - Plantes 
Exportació 
RE U 5 
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CONSUL_TORI En aquesta secció es respondrà gra
tultament i per torn rigurós, a toles 
les consultes que fa,cin e I s llegidor~ 

e A. FIGUEREs.-No veiem Ja necessitat d'adobar ·els plàtans tant 
més quan a J.a seva com<a·rca creixen m.ag.níficameont ii russo·leü:en 'gl'an.s 
dj.mensions. Generalment la potència de lb.rr aparell .r.adicular els per
met d'ali'lllenttar-se n-o-rmàJmern1J en. els terrenys que U .coñvenen, crue 
són els profu:ruds i frescals. •En terres .s-e•ques encara que hom adobi 
no ti.n drà mai plàtans uf.an-osos. 

La clorosi p.o-clria ésser deg11da a un excés d''humit?-t enclotaria. Si 
no és aquesta la cau-sa, 'provi com indica vostè de regar amb u;na s-olució 
de sulfat de ferro . _ 

·Esporgui després dels grans' freds i cobreixi les ¡ferides amb_ quitrà. 

J. A. P. MARTORELL-Segons .1eiS Ïittvesti.g.acions de Gy, Ystvanfi i al
tres, els òrgans de co'!1JSe.rvació de l'oidíum (malura vella ·O• ·ceiJJd rosa) 
passen l'hivern ep els ·sa:rme:ó.ts. Seg;ons Ravaz, •en canvi; ·el .pac;se:n 'a 
l'interior dels borrons. A la , primavera; a:quests òrgans de oornservaèió 
p.rodueixe.n uns germes que es desenrotlleTIJ paralleJ.ame.nt als brots que 
neúxen. , P er a:questa •raó ;algUITI'l' hrotiS joves són invadits to.talmellt per 
la malura en el primer períod·e de ihrotada. Els tractaments d'h.iv·ern 
serveixen com es .c;omprè11 per d-estruir •sills òrgans de conservació exte
non¡ Ln~ pas els interiors 8!ma-gats en els bQrr.ons, i per ·això s 'acon
sella d'•aplicar ~ls tractaments a la tardor tot just d•espvés de-la caiguda 
de> les fulles "quam. els rge-rmes de la malura poden , ésse'l' encara atacats, 
pe-rquè •e.s troben a l'exterior. - · , 

Fayard, d:hrector de l'Estació Vi~ícola de Cognac, recomama que els 
sarments es pintin a l a ta:rdor amb una de les solud-ons següents : 

Calç viva. 3 quilos 
'Permanganat die potassa . _.. 150 .grams, 
Aigua. 100 litres 

O també: ·· 
Polisul1'ur ... ... 
Calç viva. 
A}gua. 

3 litres 
2 quilos· 

1QO litres 

o. també amb la ·fórmula seg:üent ·que té l"aventatge. de po er-se ap li
car .8!IDJb · pÚlv.eritzado·r: _ 

Sulfur: de 'po-ta.ssi. 
Sabó moU. 
Mgua. 

,; .. 
5 quilos 
1 quilo 

.100 ·litres 

Els tr:a;ctameh'ts d'ftüvern ·e!h. les vinyes- molt··,atauflJdes per l'oildium 
podau- ·donar molt bon ¡resultats, -però no eximeixen· p as de la necessitat 
de .fer ·els tractaments d-'istiu. amb sofre. · 

En v.1nyes que hagin e.s.ta;t molt atacades -convé d'er una p-ulverització 
amb una baneja en parts iguals ;d.e· s•ofre i oalç 8il1 po1s, apênes comen
ça la brotada. 

R. s. 

. ' 
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CALENDARI 
de sembres i plantacio-ns de les. Hortàlissés·'_i Farratges més 

generalltz<!ts o cultivats a C~talunya · 

GENEH I FJE:BRER 
" ., . .. -

HORTA!JISSES 
Es sembren en tendes o -en llocs molt calents per 'transplar.ttar a 

l'aire ,lliure aixi _que abonança el temps: 
Albergínies.~Pebrots primerencs ¡JOTet.-J>-ebtots ·de banya, grossos. 

-Tomàtécs primerencs· de Vilaseca.-Tomàtecs c1e pometa.-Tomàtecs 
d.· pera, de poma, d'albercoc petit (des de <febrer). 
r Amb les mateixes .preèa-ucions, oalguns hortol!a.n.s· sembren : Àpits, 
carba§~o.neres, Cog<lmbres, M;e.lons, Xíndries, Al!fà:breges i tubèrculs de 
Mo.ni~to, 

Es se:r.nbren al ·descobert o a l'aire lliure: 
l;ll~des grogues o blanques.-Col de cabdell. o de sol:dat, de Pasqua 

o Papelina, 1genovesa.-Encia.m. escaroler d'estiu, llarg, blanc o romà. 
E!:>C\tl'Qla de cabell d'àng~L~Faves.-Ftasols primeTencs (des de febrer.) 
-Juliveri.-'Pastanaga de· taula.-Pèsbls nan9s de set setma~·eS, alts, 
tirabecs o caputxims.-Porros.-Ravanets .mitjans, r.o.dons.---'-Remólatxa de 
'a.ula.~serfull.-Xirivies. 

Es ·planten ~ · 
Alls.-Carxoferes (des de febrer). -Espàrrec.S grossos:-Madu1xeres 

tdes de !ebrer).-Patates primerenques. 

, FARRATGES ,., .-. 

Es sembren des de febrer <Jo així que el temps abonança : 
Co-l geganta (per a fulies).-'Ua,nties espesses. - ,J'.lïàmares en tubèrculs 

i dura-nt els dos mesos.-Trèbol gros o Trèfula.-Trepadella (millo r en la 
ta.rdor) . . 

Per majors detalls dirigir-se a Fills de Nonell, Plaça de Santa. Maria.-' 
Barcelona. 

:·······················································-······················~··········· .. ······ : 
i: " PUBLICACIONS DE . 

I'E§<:ola Superior d' Agri.:ultura 
BARCELONA 

.. . 

A. MHONS • . Fabricació d'olis 6 
J. RAVENTÓS • • • l'art de fer bon vi. 6 
J. M. SOLER 1 COLL. . Les llets i llur apreciació. . . . . 4 
M. ROSSELL 1 VILA. Reproducció i herència en el bestiar 4 
f. NOVELLAS • ~ •. Anàlisi d'adobs. . . . 3 
M . RosSELL 1 VILA. · La vaca lletera (les vaques i la 

S J. SALOM •••• 
.producció de llet) . 

L'ametller. . . 
Organització i guiatge de Sindicats 

agrícoles . . 

6 
4 

$ . J. M. RENDÉ . • • 

5 7 . 

pessetes 

» 

» 

=···························································-····································· 

I . 
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Elevador Pfulticel'lular 

(arnasse 
la bomba que 
menys st.asta 

L'única que s'tnstal'la 
sense baixar al pou 
Pot funcionat a,.mà 

T 
t:onst;ructo.r: 

~Piñol 
Lc.s. franqueses\ 
Provtnciu de BurceJona 

/ 

!JflfliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIII~IIIIIIIIII.IIIIIIIIflf,ll_ 

~=-~ Compa~~a :r~:~~:: I. 
o· u í· mi e o s 

suttaf~ d~< let:ro de . 
• ·l elasse·s· especialS §• 

, _f ·pcr,a·l'as!fiflUifUFft ===~·-· 

"'=====_i======_ !~~~~ c~u ~=::·«:~o:~:::!.!! . uums, BisuUat.s d.e sosat ~-
§Uifat\-d 'Jt:l ú m·iill a·, de- sosa• ~ 
de·zenc. Pfini,de •plom¡ titDJ!• ~ · 
sUri, Stulfur dtH-ef11.o, etu: - ~ 

·Pf O.N.C: A¡ D Jl, Z 3 §; . 
B·~FCCI'ODil: I 

?tiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIUUUtlllfllllflllll¡;. 

~~~~ Jlllllllllllllllllllllllllillllllllllli!IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIJ§ 

R¡ft·J O H·S l(U·lt( S l'Ol x~ o ~s- ~ 
< •• ' ' = 

maons-(·plens i buits); eai- =' 
rons., etc.~ deu vostè fa- . · =· 
br-icar-los a màquina, a fi 
d~obtenir de. la. ter.ra tot 

el seu rendiment. · 
/ 

=-
;~ 

La casa , VILI!AL T,A\ de... Barceloriç¡, és~ la qu.e millor ~odrà s,e¡yir-lo eu í - =~ 

Màquines, For-ns Assecadors 
--
§~ 

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

' 
Visit-i o escrigui av-u,i mateix ,a la S.ECCJÓ, A de la casa 

-- . 
~g 
-~ 

-~ 

VoA.- J .. F· •. · V:IL,L~ .E.TA~ s . .- EN .. e;~ ~~ 
B·A R C'E1SOlN P. §~ 

- Oficines. Apartat ..-correus, n. 0 65 · ~§ 
§ : Nou Sant Francisc.o, 28 Telèfon 568 §~ 

~llllllliÍIUllllllllllllllllllllllliUlUUIIIIIIIIILUl.IUIIIlUUIIUIIIIUIIUUUIIIIliUIIIIIff ~ 
En U.rlgir-vos a les cases anunciadores, cit!'u AGRICULTURA 

•' 



Maquinària Olivarera 
PER A L'ELABORACIÓ D'OLIS 

Grans ren di ments per a petites i grans instal'lacions 

PR OP IET HR 18! Visiteu els molins I us convencereu de l'èxit 

lnstal·lació oliera Granja Escola d' Agricul
de Jaen : Grup de mòlta d'olives i re---------1 

mòlta de pinyoles: 150 fanegues en 24 hores. 

Car·acterístiques principals de garantia: 

QUALITAT- QUANTITAT- ECONOMIA 
QUALITAT.- S'obté elaborant olives recent collides. 
S'evita per complet els tan perjudicials esquitxos. 
QUANTITAT.- S'obté del 85 al 95 per cent d'oiL en 
primera pressió d'olives recent collides : S'obté un 
esgotament en les pinyoles molt major, desconegut 
=======fins la data ======= 
ECONOMIA. -S'obté un estalvi del 75 per cent de 
cufins amb molt major rendiment en igualtat de 
personal, local i material : Factors en junt de 
moltíssima importància, difícilment d'obtenir amh els 
demés Sistemes de Molins : Per a millors referències, 
visiteu instal·lacions i per a tota classe de projectes 

tècnico-pràctics 

Tallers SAL VATELLA - Tortosa 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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BOMBA tiiDRAULICA 

CARRE RAS 
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SISTEMA PATENTAT 
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Trasbalsa vins i olis sense alterar llur natu-

ra/esa . . Eleva aigua a qualsevol alçada 

Consum la meitat de força que qualsevol altre 

sistema Suporta elevades temperatures dels 

-------- líquids--------

Duració indefinida : Garantia ii·Ii-

mitadil Nombroses referències 
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Carrera8 y Perman"f"er 
Corts~ 462 Telèfon 888 H. BA.RCELONA. 

= 

= 

= 

-= = 

= 

' = 

mm""""""'m"'u'""'""""'m""""""""""'"'m""''""'m''m""""""""'""'""'l""""""""""""'"":v \ 

Edilerial Calalana, S. A.-Secció d'lmpremta.-Ferlandina, 7, 9 i 1 I. Te-l. 5329 A.-BARCELONA 
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