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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 bbn Filtre per-presentàr 

millor els vostres vins 

Bombes: Fafeur - Catalanes 
M A ,R M O N . I E R 

... ç. 

Tubs d'immersió per a bocois, aixe
t'es, coladors, records, etc. · - Tubs 
de goma, aspirants ratllats, bUndats 

i llisos-

Filtres ''TORMO" 
de rinà, dos, tres, quatre i cinc bateries 

\ 

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

•••• 

VICENS -VILA CLO-SA 
. (S U C CE S S OR DE- K E G E-L S I VIL A) 

/"" 

.. -P -asseig - de Gràeia. ss 
D ,irecc:ilt teleqràftca 1 KEGEYIL!\. 

· Telèfon 1}}8 6. ' 

J3.A~CELONA 

En dlrlllr-voa a lea cases anunciadores, citeu - AGRIOUL TURA -· 
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SOCIETAT · 'ENOlÒGICA· ·:DEL · PENEDÈS 
· (Societat Anònima) Continuadora de 

S ER D .A, RO S I C ~A :. Vilafranca del Penedès 
AGÈNCIA A BARCELONA: Valêncla, 278 

••• ••• 
PREMSES C~NTÍNUES. ''·MABILLE" 

•. Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més ·econòmiques 

-... - PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES). MÀ: TREPITJADORES : .;. BOMBES 

• MAN~UERES I 41XETE·s PER , A TINES 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enolò,gics' : ·Aparells d'anàlisis de . vins 

Adobs químics · · Sofres 1 Sulfats 

( . . 

SULFATADORA 

'BACCHUSa70f,~à 
ENSOFRADORES de motxila 
MA'NEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATALEG 

, CQN~TRUCTO~ c. CIVIL 
Alfonso Xli, 66 ·Telèfon .2217 G ·BARCELONA 

Descompte a Càmares i Sindicats Agrlcoles .. 

JOSEP SANTANA· SOLER 
&ran VIa J.aiet .. na, t 1 .. . . BARCELONA : :. Apartat 220 
IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIJIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIUIIIIUIIIUIIIIIIJIIIIIIIIfiiiiJIIIIIIIUIIIIIIIIIIII.IIIIIIII 

Primeres matèries per adobs :: Arseniat-de sosa 1 Cianuro sòdic 

Venedor exclusiu dellesUüm LYSOL, de la 
easa SehmKe 4t Han A. &. , de Hamburst 

En dirigir-vos a les cases anunciador-es, citeu AGRJCUL TURA 



Està vostè encar11 
empleant aparells 
antiquats? • 

Podem proporciot•ar a 
V. el mitjà r1 e sulfatar 
amb un cost llmlfa. 
díulm els seus vinyars. 
Demani' ns dades i rtfe
rèncit!.• dds cèlebres rol
voritzaclor' "ClVETTE" 
de bati "FUTUR" d e 
carro,' i s'ad m i"ra rà 
de u o tenir-tos en c .. ra en 
ús, puix poguent fer un 
treball perfecte amb 
un sol operar i , té encara 
empleats una l egió 
d'obrers que s u I! a ten 
tard i malament sos ¡¡;ran s 
vinyars. Demani vostè 
Catàleg. In fo• mi' s amb 
tem ns i l'adqu;dr~. "CI· 
VETTE" i . "FUTUR" 
són d'un co• t limitat i 
donen c"mrtela sat isfac
ció, en pla o ··n pendent 

Escrigui a 

Establiments Viü· 
colea P .. Casella-s 
Méndez Núñez, 4, 
pral •• BARCELONA. ' 

Aquesla fo
tografia és 
d'un dels 
a areils que 
treb•llen en 
ets Vinyars 
Raventós , 
prndu c tors 

del Xath
pany Co
dorniu. 
Un de l s 
500 que 
estan en 
ús. = 

:,tltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllt! 

PAPERS 
- Especialitat en Papers filtres 

per a farmàcia, vins, oli sl de .. 

m ès usos Industrials • Exla · 
tèncla permanent per a servir 

tota c lasse d'aparells filtres· 

premsa per Importants que 
• ... siguin les demandes • ,. 

Salvatior Polg 
Enric Granados, 5 (abans 
Universitat) - Tel. 3581 A 

BARCELONA 
Úniques fàbriques a Espany& 

Cas& fundada on 1900 
PAPERS EN GENERAL 

Fabricació de Paper Pergaml 
per a grasses, xocolates I In· 
dúatrles derivades de ' la llet, 
en competència I qualitat als 
seus similars estrangers: es· 
pecia(ltat en els tipus per a 
filatures I també per a pe rga-

• mins fanta si a -~UIIIIIIIIIIIIIÏ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111~111-111111111111111111111111ffiiiii .. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUII~ 

AGRO ll'ÈRICA, S. A. 
I==~======'========~ BARCELONA =====I 

Nou de San Franceac9 }4. pral. 
Telèfon A. 2.51-& 

Solrea de iotes 
c:)asses per a 
I'Avriculiura 
i lnd~siria __ r_ 

Fàbrica i n>o
Jins a Vilafran• 
ca del Penadèa 

En dirig' r·vos a les çases anunciadores, citeu AGRJÇUL TURA 
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Economia 
i finances-

Preu subscripció anyal: Surt els 
Barcelon~, pessetes 10; 
Fora, ptes. 11; Número 
solt: pessetes 0' 50 

dies 10 i 25 de 
cada mes 

Revista Qulnzenàt 
d'lnlormacló i DIVnlstacló 

Demaneu exemplars de mostra a 

Editerial tatalana, s . .ll. 
Escudellers, 16 bis, entri. 
Barcelona 

. I 
. ··: , • .• '. ,::_._ • . I . . 

-----Llavorspera--~~~----------------~------------1 

farratges de 
puresa i ger
minació 
garantitzada -

XA NCO 

'No compreu sense 
demanar pr e u s a 
aqu e sta casa 

FUNDA CIÓ BERNAT METGE ., 

Heu's aquí l'empresa lite
rària més sòlida i tras~en-; 
dent del nostre Ressorgi
ment cultural. Arreu de 
CaJalunya i entre les 
se! ec ci on s e s pirí tu a I s 
estrangeres ha estat re
buda amb entusiasme 

CAL VIS 
Bailén , 2, entl ~ 

BARCELONA. 

Subscrigui's a : 
Edltorllll t:atlllana, s. A. 
ESCUDELLERS, 10 BIS 
Tel . 184 A : BARCELONA 

. Molins i l riturudors "JORRHS" fSlftBliMfnJ D' HORTICUllURft 
I • 

Per a Moresc, Ga· 
rrofes, Faves, Sè
gol i tota classe 
de cereals . Els de 
major rend iment i 
de més dur a d a. 
Pr ov e s g r a t is . 
Més de cent ca rtes 

de referència . 
MARt: TORRJII 
Anil-eiS, t 2 
Barcelona 

-I flORICUllURH GRAN 
4

S SORTIT EN ARBRE!- FRUI· 
TERS I DE PASSEIG, 
JARDINS, PLANTES 
PER A SALONS 
GRAN COL"LI!C · 

v~~ de françesr. PéUisl 
pa 1 I e i g de CIÓ DE ROSERARS, 

CLAVELL! N liS 
Mata/REUS 1 ARBUSTOS 

En dirigir-vos a les Ca$8S anunclador119, citeu AGRICULTURA 



EL MILLOR 
h.DESJN .. 
')FECTANT 
~_. •• J, 

' 
.~ '•, J 

Es ven aconduït 
en llaunes dc :t, 

,. 4 '/4 f :to quilos 

' ' 

Repreaentant 
general per 

. a E•panyaa 

Robert 
Teschendorlf · 
-'• A.. Cla'l'é, }, pral. 

Barc:elon·a 

·f, 

EN BRUT 
INOFENSIU I D'OLOR AGRADABLE 

NO TACA 
Per a desinfecció de iocab, mol,iliaris, estables, 
galliners i per l'agricultura. Çontra par.!uits, per 
a rentar les robes de malalts infeçciosos, espe• 
cialment tuberculosos. Per•a usos veterinaris i 1 

per a eliminar males olors 

••LYSOFORM" Dr. Hans Rosemann, Berlin 
frodude elaborat pel farmacèutic don C. Sarrhi.s, en a on ' tabo· 

rator~ de Barcelona, P•r ceaal6 c:tusoform• 
Dr. Hans Rosemann, Berlin 

INS.TRUCCIONS PER A L'ÚS ·· 
2 o 3 parts de •Lysoform• en brut per 100 parts d'aign&calenta 

1. Desinfecció del qua·rto del malalt i alhè s locals, 
netejant-se el sòl 1 fregant les parets amb un drap 
humit. 

2. Desinfecció de la roba: La roba es renta despré¡; 
d'haver· la p,osat a r~mull.ar per espai d'unes 24 
hores en una solució calçnta de I per 100. Heu's 
aqul "\In procediment adoptat en virtut del dicta
men facultatiu en. nombrosos hospitals i sanatoris 
de tuberculos.os i que es recomana per a tota llar 
domèstica . •Lysolorm• neteja per si mateix i es
talvia sabó al 'propi temps que contribueix a la 
conservació de la roba. · 

3. Pera recipients, retretes, bidets, escupid0res. Ne
teja de tuhs de desguàs i escorredores, dels arma
ris, frigorífics i rebosts, ·~ysolorm• elimina tota 
mala olor. Els al\mçnts no prenen l'olor del • Ly
solorm•. 

4. Extermini de par~sits de tota espècie en locals, 
en plantes i animals domèstics (gossos, conills, · 
gats, ocells, etc.). Una Ip~iq elimina la mala , olor 
dels animals. 

I 
5. Per a usos veterinari~. Locions i ·compreses en ca

sos de tinya, pegadella, ronya i altres afeccions de 
la pell en els animals domèstics. Es recomanen .. 
frkcions. •amb una solució de 20 per 100 i tot se
guit una lflció amb altra solució al 5·per 100. 

NOTA IMPORTANTt Per a la higiene o desin
fecció pcrsondl i per "' usos ell nies i tracidmcnt 
dc ferides, aiJI com pe<' a malalties dc 14 pell, 
deu cmplct~r·sc el ~ .Cysoform > pur, que el dis-

tingeig l'ctiquctd àe ~La infírmcra> -¡= 
L-----------~~----------------~ 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA ' 
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Dies de sortida: fi I 20 de cada mes 
Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Fora:. Pessetes '10 Estranger: Pesset~s 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

El problema del- nitrogen 
HEU's aquí una qü-estió ben i-nteressant de la qual n'o sabem que nmgú 

se n'.hagi o-cupat en~ara al nostre país? me'ntre ·els diaris i les re
vistes est:ranger.es de tata mena l'han tractada ·i la tJracten amb fr-e
qüèn-cia f·ent-nè, en a1guns casos, un veritable pr-oblema polítJic nrucionaL 
Aqu·esta m.-ostra in·diferèneia demostr~ que els prÓbleríl.es vius !n-o ·exis~ 
teixen per a les nostres 0lasses directores si no •com a r-eflex·e dels pro
blemes exteriors i explica també per què les solucions nostres acostumen 
a ésser improvisades i consegüentment defectuoses. 

Pocs problemes tenen com -aquest UIOia importàmcia nacional tan fo
IlJamental, suficient ·per iusüfi-car l'interès i ,l'apassion-ament dels gover
nants. El nitmgen-és- necessari a l'a,gricultmra qu'e -l'•empra per mante:ni-r 
constant la f.èrtilitat d·e la terra, .p·erò és necessari també per certes 
indúst}:ies i sob~etot - <tos-a ~e cal tenir pr-esent avui que la pau del 

• I 
món s'aguanta miraculosament en un equilibri inestable que potser no 
durarà gaire tèmps - és necessari per la Ül!bricació de pòlvores i 
per .Ja preparació de la major part dels més poderosos explosius. 

Un país mancat de productes nitrogenats queda, en cas de guerra, 
a mercè de l'enemic, tant perquè li manquen els elements directes de 
resistèn~ia - les municions - com perquè els indirectes, això és, els 
aliment~ _proporcionats per l'agricultura són produïts escassament per 
la _te¡:ra ma;ncada ·de fertilitzac~ó. 

Aquést perill s'ha presentat dar i evident als governs dels grans 
.p.aasos europeus ja abans de J.a guerra, però aque:sta, agreujant el pro
blema, fent-lo improvisadament viu i més urgent, ha determinat 
la necessitat impr.escindible lde solucionar~lo ràpidament. Es per això· 
que pod·em -constatar que a tot ¡arreu ha estat inaugurada una 
poJítica d'estímul i de .protecció encaminada a SJfavorir el desenrotlla
ment immediat de les indústries p-roductores de nitrogen combinat , és 
-a dir, aprofitable per J'agrjcultura i p!lr •les indústries de guerra. I 
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no es tracta pas d'un aj~t mesquí d'aquells que de vegad~s els gov:1rns 

acorden sense convicció per ·correspondre a' -compromisos de caràcter .p.o~ 

líti:c. Cal -crell!l.'e ·en 'lllla veritable necessi•tat per esmerçar les sumes 

enormes que hi han d-estinat les grans nacions: Alemany¡a bloquej ~da, 

ha despenyut més od'wn mili!llr dè marc; or; Anglaterra, bloqu~jada 
també pels poderos.o.s submarins al•emanys, un milió de lliupes esterli

nes; •els Estats l)nits, mal•g;na¡t ,poder produir quantitats fabuloses de 

sulaft amònic, cent milions de dòlars, i Fr~nça, ultra les sumes esmer

çades durant la guerra, ha aprovat recentment unà llei per establir a 
I 

Tolo~a una fàbrioca d'amoníac sintèti:c capaç de produir trenta mil 

tones de nitrogen per any. 
\ 

Aquest interès ·qp.e d·emostr.en les grans • IlJ!l;Cions del món, és prou 

evident .per fer compend.re la imp·ortància del probl-ema del nitrogen. 

No pot estr.anyar a ningú aquest interès. Deixant de banda les con-
, I 

se'qüències polítiques de la :producció DJ?-Cional de niotrogen combin-at, 

que no ~mtren en •el ·caràcter d'una l'ev.ista pr~fessional ·com la no.:;tra, 

i limitant-nos a. considerar el problema des del punt de vista agl'ari, 

con:starem de seguida que el progrés de J'ag¡:icultura porta p~raJ..lela

ment un augment de -consum d-e productes nit rogenats per J.a ;ferti.litza.~ió 
de la terra i que és ben nat:ural de preQcupar-se de produir-~os a casa 

~n lloc d'rudqp.irir-los a fom, sostenint .anyalment una despesa creixent 

qu•e ;repl'e&enta una emigració ·de molts milions de pessetes. En aquests 

mom-ents en qqe tots els païSos procuren .reduir, les importacions no té 

res d'estmny que mirin de ,prescin-diT també del nitrogen estranger. 

Pel que es ,refereix a Qatalunya les e;¡tadístiqu·ers oficials acusen D;na 

i:mportadó anyal de 2,300 ·tones de nitrogen en . forrna de ñitrat de so.sa 

i de sulfat amònic •per un valor que no ~aixa de s_is milions de pessetes, 

qu!llntitat que anirà ;cr-eixent -constantment, perquè Ioe:s· :necessitats de 

~ ' !llgri·cul tu ra així ho :r:eqp.ereixen. 
Abans l'!llgricultor no augmentava les :reserves nitrozenades d•el t er

reny car amb -l'emprament K:l<e fems i d'altres residus orgànics no. podia 

fer res m~ que r.estitu~r ·una .part dels elements fertHitzants que havi-en 

tret les .collites. La potencialitat productiva de la terra ¡¿ra mam.'tin~uda 

prin-cipalment per una sèri-e d·e ·fenómens :naturals que, compensav-en.'les 

pèrdues degudes a :La denitrificació i a la: produc·ció. El des-cobriment 

i posteriorment la utilització dels jaciments de nitrat dè sosa a XHe per

meté la d'ertilització •del terreny en les propovcions requerides pe'r les 

co.llites. D'aquell moment, pot dir-se, data l'.agricpltura intensiva mo-

' derna amb la qual es forÇla en certa manera la producció. Mercès a 

l'aplicació dels ,adobs, l'agricultura ha pres un caràcter industrial per 

t al c,om ha augmentant l'ús de les matèries fertilitzants-que poden· al-
' 

\ 
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menys limitadiament considerar-se .com a primera matèria - .hom aug

menta Ja producció. _. 

Admeilent com un índex_ çlel progrés agrari el rendiment unitari de 

blat per thectàrea,. com volen alguns economiStes, es pot veure en l'estat 

següent, degut al francès Ma-tignon, que a un major ·cons)llll de nitl'Jg-en 

per hectàrea de superfíde çonre.ada, eorr.espon un augment de produc-

ció de blat. 
·frança Bèlgica Alemanya 

Nitrogen (sulfat i nitrat) em-
prat cóm adob . tones . 70,0GO ¿o,ooo 210,000 

Terres conreades . 
"' ' hectàrees 23.678,000 1.149,000 25.774,000 

Consum de nitrogen per hec-
tàrea conreada . quilograms 3 

. 
17,4 8 

Blat produït per hectàrea . quintars . 14 25 20,6 . 

. Aquest ·estat posa ben en ev~dència la, relació entre l'augment die 

rendiment unitari pér hectàrea i el nitrogen consumit, o en altres parau

les, demostra que com més avençat agrícol;:tment és un ¡país,- més ni-
- ' ' 

trogen consU!ITI·e~x com !adob. · 

r !Prescindint per això de conside11acions d'altre ordre, el prQJJlema. de 

la producció ñacionàl de · nitrogen :interessa també des d'un punt de 

~ista excl~sivamen agrari, cM- convé de ·pósar · a -la disposició de l'a 

gricultor tot el nitrogen qp.e ¡pugui necessitar 18.1 pr-e:u més barat possi]}le. 
. ' 

AUGUST MATONS. 

(Segui1·à) 

Elaboració del_ vinagre 
• 

ELS agricultors de les comarques on Í'elàboració del vi es fa prescin-

dint , dels nous mètodes etnològ~os, -coneixen bé prou que és el vi 

picat, ¡perquè no s'ab~m· fer rv:i; tampoc ei vinagre -el lfan bé, ear cósta 

tant fer boin vi com bon vinagre. 

El descobrim·ent del 'VinSlgre segurament deu ésser contemporani a-l 

vi. M.o.ï&es p'arlà 1de] .vinagre i sembla que els Israelites i altres pobles 
1 

de l'Orient en feien ús. Plini en fa un elogi com a medicament i ~on

dimentadó, ¡a<Ssegurant que >els sòldats romans l'empleaven com a ibe-

. guda. Els Egiplci-s pr-epa:raven amb vinagre, mel i aigua- un xarop molt 

agradable. 
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Durant molt temps fou discutit J'origen de la transformació del vi 

en v.inagre, fent-se l!l<>mbroses teories, fins que Pasteur en 1864 posà defi

nitivament en clar que aquest canvi era degut a un petit vegetal (Myco

derma ac·eti) q]le transiformav·a raJcohol en àcid acètic. 

Tots ·els Hquids que ·contenen alcoh.oJ. pod.en ésser -transformats •en 

vin?-gre. El vin8Jgre obtingut ~amb vi és no obstant el més antigar..létli 

conegut. 
La qualitat i naturalesa del vi, no es pas indiferent, podent dill que 

d'un vi èle bona qualitat en surt un vinagre millor. S'empleen general

ment per aquesta fabricació vins bons o bé lalterats ; ~ls. d-e mares pode.n 

ésser igualment usats. Els vins rosais, negre& i blancs els podem indi

ferentment emplear, encara que no hi ha dubte que l'ús del vi blanc 
' . . 

dóna un vinagre més fi i d'un gust més delicat que el& altres. 

El vi no deu tindre un grau alcohòlic massa elevat, Gar el millor 

vinagre s'obté d·e vins de 8 a 9 gmus .a'alcohol. \Per a obtindre en ell 

aquesta gr8Jduació, s'.emplea o bé aig:ua o bé alcohol, segons tinguem de 

rebaixar o augmentar el vi .a a<CetHicar. 

•Els viri~ ensofrats adol·eixen g~nera1ment deJ def·ecte de sa difícil fer

mentació, tenint-se llavors de treure l'àcid sulfurós que contenen mitjan

çant una aireació que pot obtenir-se per medi de filtracions amb màne

gues en conta'Cte de l'aire o també barrejant ·al vi 25 graus ·d'aigua oxi

genada per hectòlitre. 
Els :viln~ florits poden ésser també transformats en Vi'lllagre, 

durant la fermentació perden el mal gus4;. 
' 

car 

Sigui quin sigui el vi empleat, és necessari filtrar-lo ab8Jlls d'utilit-

zar-lo, perquè ·és indispensable siguin complet8JID.ent nets per a transfor

mar-los en ·vi.nagre; sense aquesta precaució la fermentació acètica es fa 

malament i ,els ferments es desenrollten ·en forma viscosa en l'interior 

del líquid i no :es produe'ix l' ace1:Jificació regular. 

Molts són els procediments i aparells ·empleats per a 'produir la fer

mentació acètka i <Cada un d'ell& ~respon a un cas particular, els uns 

serveixen pe~ a J.'obtenció dei vin.agr.e de vi, ·els altres per a l'obt~nció 

d·el vina.s-re d'.a!CdhoJ.. 
r 

El ~rocedi.m,ent de fabricació de vj.n~gre de vi més, antic conegut, és 

el mètod·e d'Orleans. 
Per· a posar en. pràctica aquest mètode ·es ~ecessiúen materials ~olt 

simples: 
i 

En una 'càmara de fermen1Jació ·constituïda per un ·celler situat a pla 

de terra, s' estiven ·en varis rengles de pisos ·a partir de 30 centímetres 

del sòl, les bótes destiJ;lades a contindre el vi que deu ésser transformat· 
en vinagre. Cada bóta' deu estar suficien~ment isolad,a de les del seu 
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costat a íi d'assegurar la circulació d'aire en tots sentits. Totes elles 

porten dos forats de 5 a 6 ~entímetres de diàmetre un en cada fons. 

L'un d'ells, el que està situat al d:avant i a 2/3 de l'altura del di:).metre 

gran del fons, permet l'entrada de l'aire dins la bóta, i l'altre, el situat 

al darrera, està fet a la part més alta del fons i serveix per a la sortida 

de l'aire, per a tre)lre vinrugre mitjançant un sifon, i també' per a la in

troducció del vi amb un embut corbat. Aquesta segona obertura s'ano

mena ull de l'a bÓta. 
No és aconsellable pintar les parets amb ·Calç, puix els vapors acètics 

formen amb ella acetat de calç que és deliqüescent. En tot cas .en lloc . 
de calç es pot fe1· ús del guix, sobre_tot barrejant-lo amb gelatina, que li 

dóna més duresa. Ttambé pot recobrir-se les parets amb paper endu

rit amb vernís a vase d'oli de ili. 

El sòl deu ésser de fàcil neteja i per tant és recomenable encimentar-lo. 

Les obertuTes es disposen de tal manera que no deixin passar mas

sa ll)lll, però que permetin regular fàcilment l'entrada de l'aire a i'in

terior, doncs, en el curs de la •fabricació, és indispensable tindre a la 

mà la circulació o la no-circulació. Una cir-culació d'taire massa fe

ble torna la fermentació gandula; i en el cas cont11ari la' ïabricació 

experimenta una gF.O•Ssa pèrdl.J.a d.egut a l'·eV!aporització més activa del 

alcohol. Deuen, demés, les obertures estar proveïdes de tela metànica 

fina per a evitar l'entrada d'insectes, especialmenb els mosquits del vi

nagre. 
Per a que l'acetificació marxi bé, és necessari que la temperatura 

mitja no passi de 30°. Aquesta es regula amb una: ·estutf.a de combustió 

lenta i contínua. ·E~' les grans ins1:Jallacions la calefacció es. fa per la 

circula'Ció de vapor o· aigua calenta . 
• A fi d'assegurar-se de la bona regulació d.f3 la temperatura, és 

c001venient disposar de vaTis termòmetres collocats en distints indre1:Js 
I 

de la c'unara. 
Formen també part d'aquesta installació dos conus o tonels iguals 

d'uns 30 hectòlitres de cabuda; l'un- erveix per al vi que deu trans-. 

formtar-se en vi'llrugre i l'altre peT al vinagre ja elaborat. Aquests en

vasos s'omplen d'.ençenalls de faig fins, i de 0'50 a 0!60 centímetres de 

llangària i es dispo~en uficientment apret.ats de manera que facin com 

. una espècie de filtre. En la tapa superior s'1bi practica un forat per a 

l'entrada del líquid, i en la part baixa de la rparet lateral s'hi colloca 

una gros a aixeta de fusta per a la sortida del líquid, sortint-ne d 'ells 

com¡;üetamen1J clarificat. Quan aquests encenalls són nous, és neces.;;ari 

submergir-los en aig)la fredà durant alguns dies a fi d'eliminar algtmes 

substàncies que donarien mal gust. 
I 
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Tots els utensilis que s'emplein n o 'poden ésser m etallics, doncs el 

vinagre els d eterio ra. 

El vi destinat a acetificar' deu filtrar-se abans d 'emplear-lo, de ma

nera que sigui 'completament n et. Aquest és un punt impor tant car 

l' empleJU d '~n líquid tant so1s Ull1 xic tèrbol ,a.favoreix sobre man~r-'1 el 

desenrotllament de fe rments acètics baix la forma .gelatinÓsa ·en l'interior 

mateix de l<OO bótes i l'acetificació es retra&Sa consider ablem ent. P er 

aquest motiu deu fer-se passar el vi p'er un d'aquell~ tonels ple -d 'en

cem.alls de faig, en el quar .el vi s'hi deixa durant 3 dies i després es 

treu, per a i:ntroduir-lQ én J.es bótB>S anqmenades maz:es, on l' acétifi c¡l:tció 

t€ lloc. 
Si J.es bótes m ar es no han servit mai¡ s'omplen prlmeran1e·nt fins 

a un terç de son volum amb bon vinagre bullent i s 'hi deixa estar durant 

10 dies, després es decanta aquest líquid i es procedeix e}{lactament com 

en les bótes d'ús corrent, com veurem ara. 

Per a posar l'acetificació en marxa, les bóte s'omplen dues terceres 

parts amb bon vinagre obtingut anteriorment, que aportarà amb ell els 

ferments necessaris per a l'aoetifioació subsegüent i constituirà el punt 

de partida indispensable a tota operapió. S 'hi tira llavors, per mitjà 
' I 

d'un embut corbat posat en el forat anomenat ull, 10 litres de vi fil

trat >Sn cada bóta; 8 dies després s'hi afegeixen 10 litres m és de vi, i 

així de 8 en 8 dies 10 lifir·es més, Jfins a d\er 40 litres. VuH di·es després 

de l'últim~ addició, els 40 Jitres s ón integralment aceüficats: es treuen 

i es ,recomenpa l'operació. Així d®cs ·per aquest mètode .sols es fabri

quen 40 litres de vinagre per bóta i per mes. 

Les bótes no deuen • omplir-se més allà .de la' meitat. Per a fer-se 

càrrec dè la marxa de l'operació és nece&Sari tant sols observar l'èi

pecte çle l'escuma; això es practica introduint dins la bóta un bastó 

de fustla blanca, el qual si ·snrt' cobert d'es:cu:ma roi'a, denota quil la 

•fermentació marxa malamem.-t, anomenant-se gandula, la qual s ' activa 

addicionant-li vinagre fort, o, millor encara, augmentant la temperatUra; 
I .~ 

·i si al contrari, l'escuma que iiillPregna el bastó té un color de perla i 

quaSi -b'l.anc, en.s indicarà que la fermem.tació ' ·treballa bé. 

En el fons de les bótes s'hi dipositen d 'una manera continua tartrà' i 

paÍxds, que deuen treure' s d~ tant en tant. 

Un-eop acabada .la fermentació es tira el vinagre extret de cada bóta 

mare en el tQinel ple de encenalls de -faig on sofreix el filtratge, i des

prés es posa -en unes botetes petites que es co·nserven ~ en lloc fresquet. 
I 

LLORENÇ BADELL. 

Enginyer agricola 



~~CONSERVOL~~ 
VINI- ESTERILITZ~DOR 

De tots els productes llençats al mercat per la important casa MILLER 
THOMSON & Co., de Londres, cap ha assolit l'èxit tan gran com l'obtingut per 
el ja conegut CONSERVOL, qual producte, destinat a la conservació i clarificació 
iels vins, ha lograt obtenir el màxim de perfecció sobre tots els productes simi
lars llançats fins avui a la venda. 

L'esmentat producte, d'una inofensivitat absoluta i garantitzada, satisfà les 
més severes exigències dels més escrupulosos colliters i magatzemistes, logrant 
una dosi de 15 grams per Hectòlitre (100 litres) evita tota classe d'alteració en un 
vi, encara que aquest hagí sofert ccoupage• o rebaixes de graus, com és en el 
fermentar, agrejar-se, enterbolir-se, florir-se. 

L'esmentat producte és indispensable als senyors exportadors i colliters de 
vins, per a evitar-se trastons en el viatge, i d'imprescindible necessitat als que 
venen sos vins en petits garrafons per a famílies, i a tot comerciant, en general, 
pulcre en ses operacions . 

• • Preu: lS peuetes quilo en pob origen, de llauna -. 
Caixa de ZS pob (Z8 quilos), 300 peuete1 

Cada pot acompanya les indruccloru per a son empleu 

' 'NEUTRACIDOL'' 
El •NEUTRACIDOL•, com el séu nom indica, està destinat a corregir tot 

excés d'acidesa en els vins, donant excel·lents resultats en els casos d'Acidesa 
(agres), Picadures, Girats, t:::scaldats, Verds, Amagranats, etc., etc., obtenint so
rollosos i garantizats èxits, excepte en els casos en què un vi està en el màxim 
d'alguna de aques~es malalties exposades, en el qual cas, si no s'obté curació 
complerta per a donar sortida al vi com bo, al menys permet la barreja amb vins 
normals, essent a l'ensems cobert de sobres, pel benefici que aquesta barreja re
porta, l'escàs valor empleat en el producte. 

Es ven en pots originals de llauna de l quilo i està admès per les lleis, usant-lo 
a la dosi de 200 a 400 grs. per hectól., segons instruccions que el mateix acompanya. 

Preu: 7 peudes quilo. Caixa origen de ZS poh (ZS quilos), peuetes 150 

En venda: Josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona.-Banús i Soler, 
Jaume I, 18.-Barcelona.-Vicens Ferrer i Compañía, Plaça Catalunya.-Barcelona.
Joan Cunillera, Freneria, 1.-Barcelona.-Ramón Roqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoni Bñlcells, Pica s, 4.-Tàrrega (Lleyda).-Pere A ba die, Plaça Constitució.
Tortosa (Tarragona).-Grabiel Hermíndez, Salvà, 10.-València.-Fills de J. Igle
sias,-Rioseco (Valladolid). 

Productes Enològics 
Tanln•.-Tartàrlcs.-Cftl'lc~.-Metablsulfit de Potassa.-Antlferments 
-Ciarlficants àclds.-Oelallnes.-Aibúmlnes -Colorants Inofensius. 
-Decolorants.- Antiàcids -Extracte sec.- Aromes: Burdeos,Me. 
doc, Macon, Rioja, Sauterne. - Extracte de Moscatell I Ranci.
Aparells filtres perfacres Nacionals I Estrang41rs.- Mànegues per a 
baixos de vins.- Manegots per a aparells filtres.- PIJtrollna.- Pd per 
filtre.- Herbes Tori no per a la fabricació de Vermut.- Essències per 

a la fabricació de Licors, etc., etc. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllffllllllllllllltlllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllll 

JOSEP EZQUBRRA 
Portal Nou, 16 Barcelona 

LASPALAS 
Telèfon 4.79 ~S. P. 

IEn dirlglr-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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~ que es desitgi, pot obtenir-se 

còmoda, fàcil i econòmicament, adoptant una 

BOMBA 
La única que no necessita engrassament :: La venen 
* * • • tots els bons electricistes de Catalunya * • * * 

JAUME CUIXART 
CONSTRUCTOR 

Sagunto, núm. lZO : : TelMon B 140 :: Badalona lli Oficines a Barcelona: Gran VIa Laietana, :n, pral. 

. ................................................................................................... 
................................................................................................ _. 

.... 

PIJlVfRIIZADOR "lE RllTIONNEL: 
Per aire comprimit : Alta pressió continua : La compressió 
de l'aire sols es verifica una vegada al dia: El més eficaç per 
al tractament dels arbres :: Adquirit pels :-erveis Tècnics 
d'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya :Blanqueja 
i pinta 100 metres quadrats en 10 minuts : Adoptat per més 

de 200 pintors de Barcelona 

REPRESENTANTS: la Xerinüa 
"Al'íCOID" 
Per a lrac<a- Dcninè, Turpini i (.8 

ments del bes-
tlar ,ausijardlns (ODSeU de C:eut, 239 • BllDC:IiLOill 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••• 

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

AL THEIN 
PINSO MELASSAT SE.C 

per a tota mena de bestiar 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllll 

Rendeix la major utilitat 

en l'engreix i la producció 

de la llet 

: . . . 
: 
: . 
: 
: 
: . 

B&.scules 
• catxes pera 
c~bals 

ParlAment, 9 

~~Jr($~~®00~ 
---·---

·----------· ................................................ •••••••••••• 
En dirigir-vos a lea cases anun~adorea. citeu AGRICULTURA 
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La secada de prunes 
Selnyor Director: 

L
LEGIDA la ·carta ob¡:rta, adreçada a mon bon amic i company de 

·carrera, Ramon Sal81, referent a 1a seoo.da de pj:un-es, em crec en 

el d·eure d-e contestar al Sr. A. Ramon don.a.rit-li l'expli-cació de lo sen

zill que m'ha estat a mi d'assecar la pruna dàudia (la més difícil d'as

secar) seguint les insi:lru.ccio'n.s de l'.amic ~Sala. 

Jo v¡aig operar de la següent forma. Quan les pr:unes foren ben gro

gues amb reflexes moradencs, mostra palesa de llur estat de maduresa~, 

les vaig f.er collir deixant, però, les encara veroses. Aquesta ·Collida la 

practicàvem de bon matí, que és quan la pruna és més dura i turgent. 

Este'nent les prunes 

Arribades les 9 ·del matí plegàvem Ja ·collida à -ens dedicàvem a l'escal

dat, quê consistia en una- curta immersió en un calder, 'dels que s'usen 

per a fer la .calderada per l'avi.ram oi por.çs., on hi havia aigua en e.bu

llició. La <i.mmer&ió es feila .omplint dstelles de I!runes _d'una cabuda 

màxima de · 10 qu1los i deixlant-les en contade amb l'aigua fins qu~ la 

pela perdia la lluentor (això ca:usat per l'aclivellament finíssim de la 

pela) i immediatament les esteníem en estenedors a propòsit, procu

rant que no n'hi hagués cap d'amuntegada sobre una altra, ni que 

s'apreiess-in massa. La duració de l'immersió osoillaV!a entre 5 i 15 

segons. D.e seguida .er-en posades €'I1 ¡ma -era 01n el sol hi toqués ei màxim 

de temps. 

LYSINE ( GREZA) , gran desinfectant i desodoritzant instantani. 

, 
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A l'endemà ja es vei·en totes brunes i amb vuit dies o deu, segons la 

intensitat del sol, quedaren seques . la major partl. 
No les entràrem mai, més que quan l'estat del ceL amenaçava pluj.a, 

puix 'això si que els és molt dolent, car es flo,reixen (cóm .a mi em p_as
sà amb dos o tres estenedors que es mullare,~n un xic) i .després cosh 

molt més d'assecar-les. 
Observacions importants. t a Les pnmes -collides ' abans de masdures 

' . . 
no s'assequen mai o bé ho fan amb "dificultat i no t•enen b.otil .gust. Gal 
eli~inar-les . Ai:xè) es pot fer als 3 ó 4 di~• de .secatg:e, en que j.l es 
coneixen puix no' s'arrugue11 i ·al tocar-les fan l'efecte d'una piloteta 

plena d'un . su~ sense consistència. _ 
2."' Un cop seques (no pas du res) s'amuntegue"~?- durant una mesada 

i es tapen .am~ sacs nets. Així prenen el brillant i <ten~n millo.r vista per 
vendre-les. 

Jo , m.o he ve<nut les prunes enqar~ i penso guardar-les fins }-'_any 
que ve. 

Això reque1·eix algune cures, car la pruna- porta en sa superficie, 
val'iadíssims geTm-es, que cal destruir o ,ginó a Ja primavera ·esdaturien 
i produirien ·fermentaci<lñs des~g-radables en les prunes. ' ' 

P er ·¡a evitar totes aquestes co.se.s ld•esagradables, fo provaré dé d:.mar
les-hi un J:Jany d-e_ vapor el més seè p.o.ssible' d'un§ quants minuts. Les 
estendré un parell de dioo al so¡ per a - qué s'ai:;mg11in bé i l·es .acondi
donaré en •Caixes o saque~ en les qual.s . éspe1;aran l 'arribada de la rJOva 

· camp,a.nya. 

Esperant que aquestes dades de l 'experiència· prò·pia 1j0dran interes
sar als prunaires d'arreu de CataLunya, l'autoritzo, senyor Director,, a 
f.er-ne l'ús que •cregui convenient. 

Lwís- TICCi. 

Balaguer, gener 1924. 
Engin ye r agricola 

L'e~tiva - de fusta per l'oli 
LES fustes més usades per a_ fer estiva per :a . oli són ·el castanyer i el 

. 1~o11re; la :primera éJ> la més. emprada, la segona, està avui quasi ,· 
oblidad·a c¡¡.r -els ]?idons de d'erro .. · ¡podem :dir q11e ' !l'.han tret fora. de 1 

combat. · 

La ·fusta de •castanyer. és usada em.• !form'a de ~dogues de di·ferents 
~a.manys, s,egons Ja capa;eitat q,ue s'Jui.gi ile donar a. l' estiva; nombroses 
són les- classes .de doguès qu·e .es troben .al mer·cat, però 1es més usades 
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són les dé . :Pr-ooerdèn-ç:ioa italiana, i entre les que d'allí v·en-en, la que 
pr~vé ldel Pia.rnont; tam:6é es gasta el -castany.(;lr ¡nacional, però no és de ' 
tanta consistència com l'italià. 

- L¡¡. fusta destinada a Ut construcció (!'estives per a oli s'ha de pr§l
cúrar qu·e sigui el més impermeable possib1e i qJJ:e es1Ji.gui privada de 
nusos• i -es·cletxes, -perquè aquestes, .p.er méB ibÉm ·constT"\l.Ïi que l'envàs 
estigui, semp.c-e solren t:caspuar~ 

En q_:uant a la i:usta de rovre, la .millor procedència. es J'american·a, 
encara que els nost;t'es roures també don.en fusta que, seleccionant-la;, 
pod~n· substitJui-r amb aventatge a les ·estrangeres. 

Per a construir unl:t estiva; s 'ha de pendre la pr_ecaució de gastar 
sempre .fusta que no sigui ni' mru>s~ V•erda Pl massa seca; d'una, fusta 
ver-d-a •es fan estives q:ue a ¡primera vista sem]:llen iboniq:ues, però una 

vegada plene~ d'oli, .s'a;fl"~ixen i irasp:uen .per tote;:;· les seves jUJntes; 
si es fa a::q¡.b f-usta massa seca, al poc temps là'rhaver-hi posat l'oli, es 

veuen t:r~<puar quas! 1J~ts. els seus nuso.s. 
Cal q,dyE}rtir que.l'·oli és un secant per la fusta; •en les estives per vi, 

' ~ ~ 

no -car pamr tant de compte en la ·construcció,-_ car .el vi _r eimfla; 1'oli 

el contrari, -estreny, "" ~~xí és qu_e en la construcció d'una . es-tiv-a per 
ól"~ s 'ha. ·de. trindreF :sempre en , compte aquesta .car acteristica que · fa que 
hi ha~i tànta dÍirerèh-cia _entre ej res),lltat d'una estiva igu-alment tr¡ba- · 1 • 

fiada que és des·ti;ÍÍ.i a ~ o _ a oli .. 
Les estives per oli s'·h,an de !·er construir a boters especiali·stés . 
Si hem de ;comprç¡.r uÍJ..a 1estiva per oli, s'ha de preferir que ¡;Jgui 

feta -de pÓc temps, o al meny-s, ~i fa. temps que el boter Ja té fetç¡., que . 

la tingui semse a¡cabar, és .a dir, embastada, per què si és feta de flemps, 
una v.ega;da plena d'oli •ens'\r~barem que per ·els. nusos• i pels rumballs 
hi xumarà l'oli. 

Les capa;cHa.ts :més usuals són- les següentes, amb les_ seves corres

ponent!¡! tares : 

CASTANYER " 
200 quilós d'oli, tara .. 32 a 36 qtrilograms 

~00 quilos !d'oli, tara. · " 48 a· 52 )) . . / 
.~ 

550 quilos d'oli, tara. 75 a 82 )) 

600 quilç¡s d'oli, tara. ... 85 a 90 )) 

A GRO l Y S IN~' anticriptogàmic, bactericida gen.eral. 
Específic en les malalties de la patata, cep, pomera, etcètera 
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ROURE 

160 quilos d'oli, tara. 
500 quiloo d'oli, tara. 
550 quilos d'oli, tara. \ .. 

35 a 42 quilograms 

1~0 a 135 » 

140 a 150 » 

Les tares, però, podeJ?. variar molt sego·ns la classe de cèrcols de ferro, 
la procedència d·e la lf:us·ta i si por.ben o no cèrcols de rosta. 

Per l'exportació, la més emprada és l'estiva de castanyer; però s'usa; 
també la dita pet1·olina, . que és :un barril usat de .roure. _L'estiv:a per a 
embar·car ·es construeix, de dues maneres : amb ,cèr.cols de fusta i -sénse 

'cèrcols de fusta. ' 
El cèrc.oJ de fusta és U!Ilra tira de castanyer de fbrma mig ~anyada, 

lligat als seus .extrems rper un fort tnferro ; de vegades l'envàs se cobreix 

quasi tot rdre cèrcols de :fusta, deixant q:ue res v·egi solame~t una mka 
d·e panxa de, l'·esti'V'a ri els ~èrcols de ferro; altre!> vegades, en porten 
tr·es o quatr·e i <fin,s solament . do,s i s-i l'·envàs és destin:at al oonsuínidor 

? • • 

estrMllger rno se "!l'hi p.osa cap i aleshores es reçol5rê:ix tota l'estiia d'p-
n-a tr.ena de boba especial. 

Si neces'sitem estiva de .castanyer rper embar.car, ' procurarem sempre 
r • - -

ada.ptar-nos a les condicions drei . .noc qn aqt1esta vagi dirigida; així .. - ,. - . ~ - -- - - . 
si ·enviem ra Niça hD farem rep bocoi d·e 5()9 :f1 550 . quilç¡:S . ·eneerc'olats amb 
el major nómbre de cèr~s de e-astany·er ;·-per a ern·viar ·a Marsella o 
~ls ports itrul.ians no cal que mirem tan: prim, car allí igual admet~n el 

Si enviem als països consumidors, també hem de curar que l;envàs 
sÍ.gui de .Uur .g'Q.St; així a Noruega ernvÍttrem ~ocoi rde · 500 . o 600 quilos, 

ami;> quatre cè-rcols de fusta. i tlespr~s en;l.bobat; a Anglaterra, barrils de 
200 ó 300 quilos embobats; a A~èrica del Nord, barrils de 300, 250 ó 200 
embobats; 1gual tamany s'usa per a ·enviar a l'Amèrica del Sud. 

L'envàs ·de fusta d.e. r.oure es gasta poc per l'·exportaéió; ino obstant 
. . \ 

a les Amèriques se sol enviar amb petroli;nes,_ que, com hem dit, són bar-
rils rde rour.e usats, d'uns 160 a 189 quilos p·ets, qpe abans han servit 
per essèrnrCies o olis indusfu:.i·als. Es .preparen ·apa:p.s, cr~mant-los de 
dins i silicatant"los; després' es .pinten d'pna color clara i :un oop plens 
s'emboben. 

El bocoi de roure es gas.ta poc i sols serveix avui per a tJrà.f.ec, 
és a dir per a ¡portar olis de magatzem ·a mag·atzem o tot Jo més per 
trrajectes de poca distància. 

/ ' 
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L'envàs de fUISta per transportar oli és cada dia menys usat; 

només és usa.j; pels petits moliners i si el veiem emprar a l'exportador és 

perquè aquest té vep.ut l'oli amb ~·envàs comprès. 

La selecció d':un bon bocoi i barril és •cosa que ens deu preocupar 

sempre, però molt més quan s 'envia als clients consumidors estrangers, 

perquè la maj<>r _ par~ de les vegades fan servir l'estiva com .a dipòsit 

i si ·aquesta no els ha dO!Ilat bon resuJiat, no0 tornen pas a pepeti-r la 

demanda, si IDO que se'n van a que els serveixi un altra casa, creient 

que. la deficiència d'envàs és culpa de qui ha enviat l'oli. 

LISINI ANDREU. 

La recria de pollets a pagès 

LA po0llera, utensili coustJruH de canya vímet, és entre els més 

pràctics per a guardar els !POllets a la nit. Moltes pageses, però, 

no hian sabut_ treure'n tota la utilitat i no és rar veure com sols serv~ix 

'per a ·cuidar els polleis ·dues ..setmanes després de nèixer. 
• ' 

o 

Més tarid quan ja poden an'lilr :sols, a la nit s'.a!I'epleguen sota la 

porxapa de l'eixida, o bé sota el fexiner i com que es raríssim que 110 hi 

hlllgin rates, és moli corrent que desapareguin la major part d' ells. 

En les_ cooes on hi _ha galliner tancat els ve:ureu sota l'escala on._ dorm 

l'aviram gros, aprofitant ·el recó de paret i embr:utant-se amb les ex

cretes yròpies i amb les que els cauen al damunt; vingu!les de l' .aviram 

ajocada als travessen>. Com que tals dormitoris tenen sobrades obe7-

tures, hi tenen accés també les rate¡;; i és molt natural que la matança 

de poll_ets tingui de vegades proporcions desconsoladores. 

Aqu~st inconvenient rfa inclinar les pageses .a fer dormir els póllets 

dintre samals o portadores cubrint-los amb tela metà.Hica, i llavors 

els td·e naturalesa rflaca moren per manca de condicions higiènique~. 

Hinan pageses que te~en per costJum fer que les llocades que van lliu

res durant el dia, tinguin la lloca per ampar durant la nit, i ben equi

vocat és a quest sistema, car els pollets són també subjectes als mateixos 

inconvenients i perills. 

No vull ocupar-me de . oorts recursos que posen en j ot diferen te;, co-

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

nà(ia. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
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marques; els meus comentaris són fets especialment per aquesta ca

marro del Llobregat, deixant per altra ocasió la compar~ça --amb lru 

demés. 
La pollera de grandària d'un metre de boca allotja sense inconve

nient cinquanta pollets d 'un mes d '{ldat; als , dos mesos cal posar-n'hi 

ols una trentena i més endaWl·nt reduir-los 1de manera que durar,t la 

nit no es molesti!n.. Es convenient situar dintre la pollera un :petit sal

tador o escalinata de seguida que els pollets ho permetfn, la distribució 

és més regularitzada i la desinfecció més completa. 

L'alimentació de les llocades és a base de seg.op.et. Àlguns el barre

g·en amb pa i l'escalden; altres amb farma de--moresc; .això al matí. 

Al mig dia blat de moro picat, i algunes pageses donen també una pas

sada d'.arr_òs. La va_riació de composició doe racions és immensa, més 

la de segonet i pa escaldat amb llet és la més adaptada pel seu valor 

nutritiu; una paSBada al mig dia i una després de les dues Gle la tarda 

de blat de moro picat posa els pollets en les millors co.ndicions. 

L'impor·tant és d'evitar p'er tots els medilS' la , diarrea i la beguda 

d',a,igua estant en dejú. Contra la diarrea és difí:cil de trobar un remei 

un cop presentada; +a mania del bepre posa a cl,esesper.ació Ja_llocada i 

els polls que es oom:plauen· bevent ·en ésse~ Uevats, ¡n,o, tenen altre re·~urs 

que morir més tard o més d'hora <legut a que es passen el ldia ¡;ense 

tastar gens de menjar i, no podent compensar el desgast de calories, 

aooben per ·consumpció. 

El pas crític del pollet és el de trem·e la ploma i pot superar-lo 

SOlls amb una adequada alimentació. ·Essent aquesta de mj.l forme& di-

- 1 fe rents sem:bl.a'ria no tenir importància; en ·efecte eada pagesa •raciona 

a· són gust i tothom puja les llocades. Però les dificultats hi són qUJa:n 

no apareix ~a !ploma amb normalitat. Totes les vegades que m'hi he trobat 

afegint turtó de cn.co a l'·ensagonald'a .ctel matí ho he ,pogut remeiar, 

si bé tra:cto ja amb prevenció aque...<:I1J fenomen, barr¡¡jant-hi el turtó a les· 

tres setmanes del nèixer. 

Als quatre mesos d'edat és cosiüm .. entr·e les pageses escuar les polles 

i pollastres que presenten certa precocitat, completant-ho més enda.vant 

amb tota la pollada. Diu la gent que els· eanons d·e la cua mengen la 

·san.g i priv-en el desenrotllament d·el pit i ventrera. No és equivocada 

l'expressió i pel fet d'escuar un i dos cops la :pòllada .aquesta pren de 

pressa sa creixença i dêsenrotllament. 

Durant el juliol i agost hi ha el costum de fer -el •Daponatge; uu.a o 

dues dones a cada poble caponen tota la pollastralda valent-se , del pro

·Cediment gens segur i poc higiènic de in•troduir el dit per soia del racte, 

perfom.nt i practieant l'arrencament dels' testículs, cosint després· la 
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f-erida feta al sotaventre. La mortalitat en certes ocasions ha arribat 
a un vint-i-cim.c per cent. 

Les po1fes •entrat el juliol passen ta suootituir les gallines· de 5ego.n 

any qu~ •en el mes ·de maig havien acabat el •primèr p eríode de posta 
i que -en la segona quinzE'!na d·e juny i primera de juliol htavien donaJt 
una segona però curta posta. Poc hi ha ningú que deixi gallines 
d'entrada al tercer any; ·els quatre mesos de ració f.orçada i de pro
ducció milla ·conv.encen _a totJhom, oentregant a la galli-naire l'aviram que 
sols es menjaria el benefici reportat en el primer i segon anys de pr.o.
ducció d'ous. 

/ 

Pagesil caponant un pollastre 

Així queda renovat cada •temporada aquell oa.pi1Ja.l avícol del qual 
parlàr·em en l'anterior article. Sí fa o _no fa, cada pagesa té cur:l de 
quedar amb -el mateix nombre d:e gallines, constit:uint el nou galliner 
l'av<i.Tam caponada, les gallines que entren al segon any i les polles 
prenys. Aquesta renovació dóna lloc ·a una oentraJda de pesset-es que bé 
poden oeopstituir el capital a esmoerÇiar en la compra de menjar desfunat 
a enireixar els pollastres i -capollB fiilB a la diada de Nadal. 

No hi ha pas cost:um !de sotmetre a questa aviram a regisme. especial 
d'allmentació, si no que passen la tardor menjant segó i moresc igual
ment que les doelffiés aus tdel corral. Ve la diada de Sant Tomàs i po

- llastres i ·capons són ficats dintre unes gàvi·es i conduïts amb carro cap 
·a ies fir·es de Barcelona. Un, tdos o més dioes, passa la pagesa a pe:u dret 
davant· sa parada d'aviram en la 'R.ambla de Gatalu_nya. "No cal dir 

.. 

• 

I 
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que aquells pollastres i oeapO'DS, per la raça, pel règimen de llibertat 

OiD. havi-en viscut, per !'·alimentació a base de moresc, etc., reuneixen un 

bell eonjunt de qualitats que d'a anys i anys la classe menestral barce

lonina ha saborejat i patrocina amb sa concurrència al firal, i que por

ta una nota plena de grand.esa per a la eiutat i un capital als pobles 

d'aqueix Llobregat. 

JoSEP SECUU ROCA 

La poda dels fruiters 

e o TRÀRIAMENT al costum imperant a la nostra terrra, els fruiters 

s'haurien de podar cada any. Es aquesta, però, una operació que 

cal fer amb· cura i amb competència perquè en cas contrari no sols no 

resulta beneficiosa sinó que pot ésser perjudicial. Nò obstant una poda 

general, diguem-ho així, la poí fer tothom i a ella ens referirem en les _li

nies que segueixen. 

La poda ha d'ésser practicada abans de la primavera i després 

de passats els grans freds. Si es fa quan els sucs són en moviment, 

l'arbr-e perd saba per les ferides i es debïD:ta, cosa .que sols en alguns 

oeasos d'improdu.çtivitat per exagerada ufanor, pot ,convenir. Si es fa 

abap.s que hagi transcorregut el· temps de les .fortes gelades, aqúestes 

poden reeixir perjudicials perquè l'arbre, en acabada la poda, qued::r 

com desguarnit de defenses, i més obert, per Jes !fer-ides, . a .ressentir fon

dament els efectes d'una baixa !temperatura . 

La pO'da que podríem anomenar èssenci3!l i que tothom pot fer és 

ben senzilla. Consisteix en poques operaóons fàci1s que no requerei

xen conebcements especials. 

Primer que tot cal suprimir totes les branques mortes o malaltes, les 
. . 

quaffi, en els arbres d'e edat avençada o qp_é han estat ·:un ~ic abandona~ 

o que. han· produït exageradam.ent, poden trobar-se en gran número. 

Aquesba supressió és necessària amb vistes ~a la sal:ut de la planta, 

car una branca morta o, malalta ·consti~ueix el punt d'Iac per <Jn solen 

començar les malalties. Si 1es branqy.es són robustes i vigoroses dis

minueixen les possibiütats que apareguin malalties i s<Jbretot oo segur 

que IDO pendran massa desenromament. Demés el fet de tallar les ~ran

ques envaïdes imp'edeix que la malura s 'estengui compromentent la vida 

de la planta. 
Un altra cosa que ·cal fer és treure els tanys que neixen a Ja ins~rció 
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de les _branques, deixant sols aquelles que ¡puguin servir per a fer al

guna substitució. Els ta;nys són perillosos XJicladors de saba perquè n.o 

produeixen i poden, segons llur situació, arribar· a comprometre la vida 

de la branca damunt la qual han aparegut. 

Es necessari també de b:uidar Ja part interior de la copa - ço que 

s'aconsegueix ja en gran part suprimint els tamys que aoostumen sem

pre a anar per dins - i d'esclarir les ,ramiikaclons un xic massa es

pesses. Amb això es .facil:ita la >Circulació de l'aire i de la llum '<f11e són 

dos elements indispensables per la vida de t-otes les plantes. 

· Aquesta aclarida dels brotS s'ha lde fer procurant . que la copa quedi 

igualmBJnt equilibrada per tot.s costats. 

No. s'han de desc:uidar tampoc els br<Jts que pugen. massa drets. 

Aquests . són, _en general, poc ¡prüd:ucttus i . tota la saba que reban, i 

que és molta en virt:ut de -ll,ur posició i direoció favorables, l'esmercen 
- . ' 

úni·cament en la prod].}cció de .fusta i no de fruit. 

Aquestes són les <>peracions en les quals ha de consistir la poda 

dels fruiters: supressió de branques mortes i malaltes; ¡>Jipressió del 

tanys; buildament de la part interior; s:upressió dels brots massa rec

tes i vigürosos; i, per últim, aclarida de la copa. 

Contemporàniamei_J.t, però, cal curar l'higiene de la planta, -"!íxò 

s'aconsegueix .fent els anomemats ' tra·c·taments d'hivern -amb 'solucions 

insecticides · J. anti-criptogàmiques les quals serveixen per destruir els 

gern~·ens de malalties que infecten Jes diverses parts de · l'arbre. D'a- · 

que('!tes wlucion('! n'hi han de m<>ltes menes; però com que aquest ar

ticle va dirigit mod~1Jainelllrt a aqu·ells p·agesos que no són habitual

memt fructicultors sinó que tenen uns quants arbres escadussers a l'hort, 

ens limi~arem a encomanar el procediment més s¡;lnzill, con,vençuts 

que ·els altres, més útils i eficaços però més complicats, const:iotueixen 

Ulna filigrana que els resul1:1arÚt massa pesada. 

Aquest procediment senzill consisteix en g-ratar les soques i .bran-

. ques per treure l'escorça esquerdada i la molsa que hi é~ adherida, 

car la una i l'altra són ma,gnífics amagatalls on wlem r.efugiar-se 

els insectes pel;' defensar-se dels rigors de l'hivern. Gratant l'escorça, 

aquests germens de bolets o d'insectes o són separats de l'arbre o. que

den: exposats a la mtempèrie. [)esprés de fet això va molt bé de donar 

una pintada amb lletada de calç espessa la qual, essent càusttca, crema 

molts dels germens que poden haver-se salvat. 

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

Específic en les malalties de la patata, cep, pomera, etcètera 
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Fent cada any aquestes poques i fàcils -cooses que hem descrit, els 
fru1ters es mantindrien sans per llargs anys i en :~audicions de cO!llstant 
productivitat i dooapareixerien aquells arbres miserables que es v<>uen , 

eseampats pels horts. 

BAUDILI JUSCAFiRESSA. 

Banyoles. 

êls blats de primavera , 

UN subscriptor ·ens escriu demanant-nos 
blats de primavera, perquè, ens diu, ell 

terres. 

algunes dades sobre els 
en voldria :f.er a les §·eves 

Li contestem de seguida que nosaltres no en som gaire de partida.ris 
. dels bla-ts de primav·eTa; a la nostra terra, com en general a tots els 
països meridionals, ·cal preferir habitualment. els de tardor deiX'ant els 
de primavera per localitats especials o per aqu.elles anyades esguerra: 

' . . 

des en les quals una s·ecada perllong.ada d1:1rant l'·esti)l i la tardor, o. 

pluges pers1stents, o neus .copioses, o gels ~pidelxen ile realitzar ía 
sembra en temps oonvenient, i aleshores, per-no ~erdre-ho tol, hom pqt 
recorre, ·com a mal m~nor, a fer la sembre ·a la primavera. 
_ Aquests blats en efecte np es co~een ¡al:S' . països meridionals sinó 

excepcionalment; a França, per exemple, són .relativament fre<Íü<:!nts 
al nord i raríssims al Midi; el mateix pas·sa a Ità-lia. La ·raó d'aquesta 
preferència és b.en fàcil de trobar. Ns països ·com •el nostre dotats d'u

na primavera càllida i d'estius sovint anticipats, la maduració dels blats 
tl;:emesons r.esulta amb freqüència mo.lt defectuosa. Si la sembra s'ha 
fet un Xié ta--rd, e~sa possible P'er les contingències :r.neteorològiqu·e:l i si 
les calors vénen un !POC anticipades, la producció minva d'una manera 
sensible. , , 

Un altre inconveníent pre-Senten els bJats treÍnesons als països com el 

nostre. És un fet demos~rat que llur desenrÓtllament radicular és molt 
, més petit que no .pas eÍ dels blats de tardor;· això fa que en igualtat de 

condicions presentin- una menor r-esistència a la secada. Si Ja prima
vera ve un xic aixuta, cosa no estranya a la nostra terra, la vegetació 
del blat qu·eda -compromes•a i la seva producoió , pot gairebé anullar-se. 

A aquests dos ·fets principalment és degut que els b-lats tremesons 
es conrein més als païSos• del ~ord o'n no hi ba perill de secada ni e.s 
poden témer istius .~nticipats i .cahirosos. 
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Respecte al conreu, les diferències entre el-s blats de primavera i de 

tardor són més aviat importants. 

Nin~ no ignora que les sembres millors són les primerenques. Pels 

blats de ta:r.aor· .la sembra ,primerenca vol dir, als països del nord, te

nir -les plantes ja ben desenrotllaaes i en possessió del terrB'Ily quJan es 

presentin les baixes temperatures, i a1s càlids s~gnifica anticipar el filio

lament i permetre, per tant, que els ·fillols puguin portar espigues ben 

desenrotllades i completament madures. Si la sembra és tardana els 

fi llo.ls donen espigues no ID>adures. · Pels blats de primavera hem indicat 

ja les raons que im·p.ooen ·la sembra primerenca: donar temps per què 

les plantes puguin CTèixer bé abans que sobrevinguin les fortes calors 

i la secada. Demes, donar temps perquè el fillolament pugui tenir lloc 

abundantment. 

Dels ,fillols que porta 'UDa mata de blat solament aquells que han 

nascut a temps arriben a donar frJ].Ít; els altres nascuts tardi3.Il.ametnt 

.o inic~en la f<JI'ffiació de l'espiga però na la maduren o bé ni tant sols 

arriben a -flori r: D'això td·eriva ~a necessitat de ..sembl181r aviat perquè 

el fillolament pugui ésser aòundrun•t i p.erquè tots -els fillols donguin es

pigues· i ben <e<>nstituïdes. 

Els blats de primavera fillolen molt menys- que els de tardor i per 

tant convé sembrarlos més espessos. Això, però, varia amb la classe 

que hom conr·ea per taf com dins dels blats tremesons n''hi han que 

fillolen més que no pas altres. 

Un altra diferència important entre els blats de primavera i de 

tardor ha ·estat remai·cada experimentalment per l'agrònom francès 

_ Garola, el qual en parla extens::J,ment en les seves dues ·obres Adobs i 

Cereals, avui traduïdes al castellà i on el nostre consultant podrà tr•)bar 

tots els detalls qpe nDsaltres, por brevetat, deixarem de consignar. 

Hem dit mé:s· amunt que ·els blats d·e primavera tJeiTI,en arrels molt • 

menys desenrotllades que els de tardor; això fa que necessitin un ter

reny millor proveït de ma.tèries fertilitzants, ja que llurs arrels no po

dent-se estendre molt, no !pOden anar a cercar lluny els aliments que 

necessiten. - P.er altra part llur ràpid desenrotllament, car l'efectuen 

oo un _otemps molt mé:s· breu, sembrant-se _des de <febrer lfins a l'abril, fa 

que la alimentació hagi d'ésser ràpida i intensiva; els adobs que hom 

els proporci<>na han d'ésser d'efecte immediat i de fàcil assimihció, 

en cas contra1i no reporten , ni el més petit benefici. Es sobretot durant 

el prim·er període 1de la vida del blat, dur:mt el primer mes, que aquests 

AGROLYSINE • ZOOLYSINE - LYS I NE 

Laboratori: IZAGUIRRE Germans i C."- Diputació, 251-Barcelona 
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alime.nts són absorbits amb ~videsa. Durrunt aq;uest mes ·el blat de _pri
mavera ha de ~tabricar la matèria orgàniea que el blat de tardor fabrica 
en un temps is vegades més llarg. 

El. terreny, doncs, ha de tenir ço que els pageso\s italians anomenen 
calories de fertilitat, és a dir, residus d·e fertilitat •completamen-t incor-

. - . 
porats, deixats pels altres cO'Illl'eus anteriors i en condicions de ràpida 
assimilació. 

Garola també ha pogut veure que els blats tre.mesons són més exigents 
en potassa i en nitrogen que els de tardo.r; per la .çalç i l'àcid fosfòric, 
en canvi, no hi han diferències sensibles . 

Aquestes són~ al !llOStre .entendre, ~els punts més importants referents 
als blats tremesons i ats <pJJais és neceSBari de pens.ar. 

Per la nostra part, .repetim, aquests blats al nostre país han, de con
siderar-se -com a de:stin3its a substituir .els de ta!'ld;or per -~al com ultra 
els inconveni-ents qpe .hem .exposat més rununt em. presenten un altre 
tant o més greu que .els 3interi.o.rs, ai.."l{ò és, de donar, en igualtat d'altres 
•Condi-cions rendiments inferiors als dels blats d'hive1'D. 

AGRlCOLA. 

COMENTAQIS 
El pirètre · 

E[ pirètre és un insecti-cida molot potent, poc .con-egut -en-cara al 
nostre país, on es ·conièa sol& en algunes 'l'eduïdes localitats _de l'.alt 
Camp de Tlarragona i de, la ·Conca de Barbarà. -

L'ús de la pols pura resulta, però, un xic car; per això hom recorre 
a la fabricàció d'una solució sabonosa especial que no és gaire fàcil de 
fer i que avui no es troba ·encara en . comerç. 

Dos entpmòleg,s rrancesos, P1aillot i Faure, ·s'J.ui.n ·ocupat de la qües-/ 
tió i han -cercat la _possibilitat d'utilitzar dir-ectam~nt la flor, operant 
de la manena següent : 

Les d'lors es c~llen al moment en -el qual la major part ·comença a 
obrir-se, separant-les -de · la planta tallant el pedurncle al niv-ell supe
rior !de les fulles de la oas~~ i -es posen a sec;ar en . l:loc abrigat i a 
l'o:r:nbra. 

Un cop la· dessecació és completa, es mol€n en molí de ;pedres, com 
els de les fàbriques d'oli i s'obté aixi una pols més o menys fina que 
LS guarda en recipients ben tancats. . ~ . 

Amb aquesta pols es poden prepar:ar ·dü-ectament solucio:ris eficaces 
contm la maj01~ part dels ins.ectes; n'lfli ha prou amb fer .VJla solució 
Çle sabó al dos per cent i . afegir-hi per cada cent litres, cinc quilos d'e 
pols de J!irètre._ Al cap ,de ·tres dies de mà-Ceració la . solució pot em-
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pra:r-se ja i per !això es dilueix afeg:ilni-li altres 100 litres d'aigua. La 
solucio presenta l'aventatge ld·e poder-se- conservar, sense precaucions 
especials, durant diverses setmanes. 

Els autors a.rnomenats> han obtingut d'un, camp de 300 metres qua
drats 56 quilos de pols de pirètre amb la qual hom pot vreparar un 
munt d'hectòlitres de suc insecticida que és eficacíssim contra l'altica, 
l'eruga de la CO'l, els pugo.ns, la cotxilis, l'eudemis, ek. 

Per allargar la vida de les f lor.s 

En certes èpoques de T¡any les flors escassegen i són cares per 
això, tan bo!lliques com són per fer més riallera una habitació, convé 
de 'perllongar llur vida. He].l's aqui uns quants COJ;!Sells prà,ctics. És 
necessari primer que tot de tallar els peduncles el més llargs !Jt.'SSi
ble i amb un ganivet ben esmolat per evitar de •capqlar els teixits ço 
que dificultaria l'ascensió dels S].l'CS destinats a conservar la frescor. 

Després d',haver-les posades en vasos, .s:uficientment distanciade¡; les 
unes de les altres, s'afegeix aigua clara addicionaida ltl'uns quants 
trossos de carbó de fusta, o d'un xic d_e sal o dJalgunes gotes d'amoníac 
per evitar-ne l~& corrupció. L'aigua es renova •cada dos o tres dies 
aml5 les mateixes precaucions i al mateix -temps es refresca el tall del 
1·eduncle fent-lo un centímetre més !&munt, car la ierii<La vella es va 
obstruin·t amb el temps. 

L'aigua amb sucre dóna el · mateix resulta t; per les roses s 'usa 
en la propor<:ió del 10 per cent; pels clavells al 15 per cent. Aquesta 
proporció va del 10 al 20 per cent segons les flors. !Per 1~ liles s'ha 
de posar el màximum. 

La temperatura i l'·estat higromètric de l'aire són també -f,ar:tors 
importants. 

Una habit31Ció no escalfada i ben illuminada per llum natural allar
ga la vida de les flors. Al contrari, un calor sec com el de les estufes i 
escalfa-panxes l 'abrevia. Al màximum es poden deixar sols algunes 
hores en un ambient així, posant-les després en lloc fresc i illuminat 
fora de les corrents d'aire. 

Les flors, que són les més extraordinàries maravelles vegetals, me
reixen les atencions, que acabem d'enumerar per perllongar llur efímera 
existència. 

Les propietats del vi 

No serà per demés· que en aquests moments de creuada anti-alct.hò
lica recoi1dem les conclusions a les quals, fa U!I1S quants anys, arri
baren dos me'!iges i·talians experimentant les propietats del vi i els se].ls 
efectes sobre l' 9rga.nisme. " 

1. L'alcohol d el vi (prenent mig litre de vi al dia) ée totalment 
cremat i serveix per mantenir inalterada la temperatura del cos i per 
produir l'energia necessària al treball. 

2. Pres en propor cions molt moderades augmenta la secreció dels 
sucs diges·tius i sobretot de l'àcid dol'hídri.c ¡a;favorint la dige.stió. 

3. El vi és un al±!nent d'estalvi per l'albumina i pel greix del cos. 
4. L'alcohol obra també com a estimulant i com a tònic del sistema 

nerviós i augmenta l'hemoglobina l('!e la sang. 
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Un metge francès ha afirmat recentment que el vi constitueix U!Q.a 
mena de ,prooervador de la tuberculosi. En efecte al )lOrd de la França, 
on terme mitjà, hom veu de 5 a 12 Utres d'alcohol per habitant i per 
any en forma de licors, els tuberculosos es tToben en la propor~ió 

de 123 a 338 per cent mil habitants. Al sud, en canvi, on es beuen 
d 'un· a dos litres d'alcohol en ·forma de vi, la mortalitat :Rer tisi és 
sols del 60 al 150 per ceni mil habitants. 

Resulta, doncs, que el vi ve a ésser com una mena de remei del 
qual cap home intelligent hauria de prescindir. 

El problema de les carns 

A Fi·ança, també com a tot arreu, els carnicers procuren d'augmen
tar llurs beneficis, pujant .sistem àticament el preu de la carn . El con
trol per combatre els abusos resulta molt difícil i l 'Estat es troba gairebé 
Se'Il e armes p er poder lluitar. El senador Faure en- un estudi molt do
cmneniat s'ocupa de la qüestió i aferma que els carnicers s'atribue1xm1 
el dret d'exp}otar els consum'id-OJrs, ,els quals es troben en la impossi
bilitat de defensar-se. Naturalment la culpa de l'encariment és atri
blüda als agricultors que. en la puja no tenen re.& que veure. 

La importància del mercat de carns és veritablement ~norme . al 
mercat centr l de La Villeüè es vengué e:p. 1920 per 1,280 milions de 
francs; després hi ha:p. les vendes a la a;nen:uda que mingú !pot calcular. 

Es molt difí>Cil el servei ide repre.ssió tant pel que es refereh .als 
1 preus com a la qualitat. Segons Faure de cent bòvids que entren a 

l'escorxador 5-7 són de qualitat extr a, 15-18 són de primera qualttat, 
25-30 qe 'tercer a i tota la resta de qu81rta. Però res no indica aquesta 
qualitat al ·Compra,dor que p'aga tot tgual. 

Pel que es veu la situació de França éG bastant s,emblalnt a la nos
tra: paguen ,car i m engen dolent. 

La cura del coure pels arbres 

:t'fo hauria d'ésser, necessari de ' recordar §lis llegidors d'AGRICU[.
TURA la conveniència de fer tmctaments d'thivern 'enèrgics per comba
tre preventivament les malal1Jies dels arbres fruiters. Tamts cops hem 
parlat d'aquesta qüestió que ens ' sembla que podem prescindir de par
lar-ne novament. 

Volem av)li remarcar Ull altre fet. El sulfat de coure, que ha .de 
constituir diguem-ho així la base dei suc amb el qual s'ha:-de pol
voritzar, ultra l'accjó anticriptogàmica curativa directa, té una, acció 
indirecta imp.oa:tantíssima de tònic o~ d'estimU>lrant de la vegetació. 
L'arbre polvoritzat con,serva més temps les fulles, les té més sanes i 
d'un color :r;nés viu i més intens. Aix& vol dir que .els otgans d'.a.ssi
rnilació, és a dir, d_'al!mentaci6 de - la planta; es mantenen ' en milloQr 
estat i poden, per això, efectuar més açtivament les d'uncions que els 
hi són eiD·comanaJdes. 

Aquest fet tant important ha portat molts agrònoms a recomanar 
l'ús del .sulfat de coure amb •oarà'cter de culla fisiològka; segons aque,sts 
a,grònoms, 1Jots ·els arbres, encara que ab6oJ.utament lliur.es de malM
ties, haurien d'ésser sotmesos a tractaments cúprics. 

osaltres p~nsem <iue tenen .raó. 

• •. 
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Els olis i la Gaceta 

_ Malgrat els fracassos i les immoralitats d'aquèlla funesta política 

- de proveïments que tots recordem , la Gaceta acaba de publicar una 
reial ordre intervenint d e nou ,el oqmerç !de l 'oli. -

· o sabem veure 1a necessitat d 'aquesta intervenció de l'Estat. UI

ira el fet per nosaltres ben dar q:ue la si:tU!adp general del mercat 

no la,requereix, a t01ts els països, d'eriçà de l'armistici, els governs ban 

abandonat la política de restriccions' inaugurant un r ègim de lli

bertat comercial, convençuts qu·e és aquest l'únic mitjà per restablir 

l' equilibri entrQ la producció .i el ·consum; s-ols el lli:ure joc de l'oi~rta 

j. la demanda pot, amb el iem ps, , proporcionar els esf.o.rço.s ·prod,J.ctius 

a · les ~1ecessitats dels conslJmidors. No h i ha 'Cap altr-e remei. _ 

L'Estat, a tot arreu:- amb .bona burocr'àcia -o amb ,burocràcia do

lenta - és u n pèssim aJdministrador i la seva interv-enció es tradueix 

sempree en una per torbació del comerç i un augment de lw immoralitat. 

Per la nostra part veiem perillar -seriosament els pocs mercats que 

quedaven als nostres olis. 

INFO~MACIONS - COMERCI-ALS 
Vins 

''AnY mou, '\tida nova u és un d~ _tants tòpics refraners qué lla c'a.igut 

en !descrèdit, potser-pexquè sig}.lÍ més encertada aquella altre sentèlncia :' 

res · de nou dessota el sol. 
Emprenguérem l ar -costa -de gener sots -els mateiXos auspicis de l'f¡_ny 

que finia i no obiràrem - obirem - una senyal de mudança, en el 

sentit de m illora, ,s'entén. 
<PTenent :les notes dels mercats, üns les parcials dels mercaders, BOID 

a llegir-hi imnariab'lement el <:oncepte de mercat sostingut i ferm . Tro

bem es.~ampat.s a -Catahmya un m1.mt de recor¡is arqu:eològioo que al 

cim d'un puig o tossal aguanten !ferm : són ruïnes gloTioses que recor

den la puixança del avantpassats. Doncs _jo diria que la tradició vi

nyatera d'esplendent record mostra avui ferma la ruïna dei magnífic 

bastiment,_ mes ningú va a aixoplUJgar...s'hi. 
Mercat ferm? En quina ofermesa? , En sostenir-se a préu tossiida

ment baix, injust i arruïnador; en seguir sense demandes valuables; 

em' romandre esperant un fet que avivi la situ ació. 
I els preus, que segons Jndrets i ,colors i graus van de les 24 a 1es 27 

pessetes ,carga en els tipus negres i d,e l es 25 a les 29 els clars, no en

senyen pas augments ni tant sols diligència en cercar utn desensopiment 

que l ' expoll'tació podTia originar. I , de moment, cap perspectiva de 

negociació. 

VINYATERS probeu els CALDOS A BASE DE--S OSA 
són els més moderns i de més eficàcia. Demaneu fórmules als Magatzems 
de drogues o dirigiu-vos a SOLVAY & c.a - Apartat 403 - BARCELONA 
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Nosaltres, doncs, fe1'ms _en esperar un .adveniment que pugui 'millo
rar-nos. 

Adveniment, dèiem? Per si és ·Cas, ja arribà una R. O. de( 4 de ge
ner que consagra i revalida la .potabilitat dels alcOihols :illdustrials reG
tificats amb el referéndum del Reial Consell de Sanitat. De forma que 
si no arriba tm impul-s de cootracte·s, m_itjançant els quals s'aotivip les 
compres i .-embancs, arriba .al menys· una mena de no ha luga1· per l'as
piració ' vinYJatera que vo:lia, purificant el mercat .interior, augmentar 
el consum i reduir stocks de vi mal ooo:nldicionat. També, en certa 
forma, era cO!D.testada l'abstenció dels països que rebutgen io·ta beguda 
co.ntenint en poc o en molt una presènJcia alcohòlica, mes ara no queda 
argumentació valuable de puresa. • 

Els interessos -eoonòmi.¡::s estan evid·entment én• joc, i van de per mig 
els creats defo.ra el mange de la Uei en considerar-la de fet oblidada. J.a 
escateix el referéndum de Saniililt la pugna d'interessos deLs _ factors 
diversos, i- cOtin -cal r~metre's a un manteniment d' equilibri conver.ient 
als interessos de l'Estat. -

Pêrto:ca, per consegüent, als regents de·finir~se i en forma terminànt 
i .concreta i .dar.a dir-nos si la p-roducció vinyliltera, de riquesa (?) di
recta ha dé quedar supedHaJd:a als interessos de les altreS! produccions 
agràries: blat, moresc, patates, ]:emolatxa, etc., que en sa major pli!Tt 
ban d'ésser importades, perquè la producció 'll8Jcional no abasta, i 
concedir a l'excedent una llibert8Jt i protecció perquè, finament re·~tifi

cats, llurs. sub-productes -competeixi!n• a Ja genuïna producció de ~a , 
vinya que té excedent en ·el mercat interior; o, en ·altres termes_: ¿ S~rà 
prclerible que surti d'Espanya una quantitat de milions de pesúte~ que 
impol'ten ·les CQIDpJ:es, o que romanguin aq11í els milions i .fins n'entrin 
per les vende& de l'excedent? O potser més caiegòric_·encar.a: ¿-Ha de 
prevalèixer indústria a agricultura? ¿Es que som p1és industriàls què 
agrícoles? • 
, I si cau c).ecret que ens condemni als vinyaters ¿!?'ha pensat en un 

equivwlent que _ ens compènsi? P·erquè és~ evident que remetre a una 
llarga resolució automàti-ca del "laissez passer», seria enterrar~nos de
finitivament. 
· Prova? S'elabora amb ·a:lcohols industrials i ·una notru mercantil, 

comentant el mercrut vínic, àei1a que la permissió d'encabessament amb 
alcohols neutres, millpraria la seva sitpa¡ció. Si algú n'ba -hagut es
meñt, que ho àigui; el cronista no l'ha pas obirat ni én la més lleu 
demostració. -

PERE J. LLORT. 
. I 

Olis 

I ve't aquí que cada vegada anem pujant més i és que aquestos anda
lusos cada vegada demanen J;DéS també, ·i està clàr és. tant bo això de que 
pague~ el qu(: demanen ,que ara ja no s' acon,tentaven de demanar un ral 
més per arrova sinó que ja ho feien de pesseta en pesseta, però, co?rW a · 
todo pue1'ço le llega su san Ma1·tín, així ha passat i hem vist que aques
tos dies hem ari.at una mica avall, però la marxa endarrera encara no 
està ben marcada, més amb dos dies de calma hem vist baixar els olis més 
de sis rals per arrova. 1 

/ 
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Tractors Af!rícoles 
ÇÇCLETRAC,, 
Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de major rendi
ment i de més utilitat per a 
tota classe de cultius. 

Tol agricultor progressiu i 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels aventatges queofereix el 

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

Pessetes 12 ,00 0 
Tipus F 9/16 HP. 
per a vinyes, horts i petites 

propietats 

Pes s ete s 6,500 

Aparells complementaris de tores classes i 
marques, a preus considerablement reduïts 

Demanar catàlegs i proves al re
presentant general a Espanya: 

Automóvil Salón 
Trafalgar, 52 BARCELONA 11 

~1111 1111111111 1 1 1 1 11 11 1 1 111111 111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111'§ 

Elevador Holth:el'lolar 

taruelle 
la bomba que 
menys stasta 

l'únlc:a que s'instal'la 
sense baixar al poo 
Pot ioncionar a mA . 

constructor: 

A. Plñol 
les Franqueses 
PrOVIIICIIl de BDrCCIOUil 

:JIIIIIIIIII IIIIIIIIIUIIIIII IIIJI IIIIffllllllliJ IIIII fl lllllll l ll lllf!,! 

~ Compa~~a :r:~:!~: ~ 
Químic os 

5UIIaf d~ l~rro d~ 
ctass~s ~spccials 
per a l'aèrículfura 
Adds Soliúrie, moriàtle i 
nUrie, pors i comereials 
Alums, BiSulfats de sosa 
SoUat d'Alúmina, de sosa 
de zenc. Hlnl de plom, lUar
sUrl, solior de ier r o, etc. 

HONtA DA, Z3 

Barcelona 
5••••••••••n•••••••••••••••••••••••••,••••••••••••n•••••••••nu•rar. 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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~BOMBES I ; 
s ESPECIALs PER A Pou Garris!osa, t:lavcric a 

accionades per cables des de l'ex
terior : Gran assortit de Bom

bes de diverses classes 

MOTORS ELÈCTRICS 

. Schneider . . . 

., 

i Borrell, s. en c. 

Ara~ó.t77:BARtELONA 

Telèfon l-4!10 G • 

···················································································li················ 
lllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

BASCULES , 

ARIS O 
SANS, 12: BARCELONA 

Les utilitzen en quasP tots els Sindicats, 
magatzems d'olis i vins i indústries, per 

llur duració, seguretat i exactitud. 

Caixes d'acer per a guardar valors 
per a obrir amb clau i sense clau. 

Bbcula model253 per a aesar yagonete• 

Demani dibuixos i preus a · 

ARIS·Ó : Sans, 12 : BARCELONA 
llllllflllllllllflllltlllllÍIIIIJIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIJIJIIIIIIII 

CASA -M.ETZGER, s. A. 

~ Casa central: 

Passeig d\. Gràcia, 76 

"""""""'" 

· Telèfon•: A 1944 
\ 
A~;~artat 225 

6A .R CELO NA 

Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA - BILBAO 

lnstai·Jaeions ·completes de tota classe ge Laboratoris 

Balances "SA.~TORIUS" .. : : Microscopis "REICHERT" 

Pal'cellana- fina resistent al {oc : : Vidre ·Jena i corrent 

Aparel s pér a totacldsse d'anà!jsi de vins, "SALLERON", 

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

Aparells "GERBER" -per a - ~nàlisí i higiene de la llet 

"Estòigs pórtàtUs' per a analitz-ar RÀPIDAMENT la llet, 

APROPIATS PER A. VETERINARIS ., 

Grans existènci~s en mater.ial de 

-G I ~R URGIA VETE -RINARI A 

\ 

En dirigir-vos a les • casè.S anunêiadotes, " citeu AGRICUI:.TURA 
..... 
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Aquest atUl' ha vingut motivat per la indecisió que els que manen 
tenen amb el nostre problema i perquè no entenen o estan influenciats ¡per 
persones interessades_ en què es tanqui l'exportació, i a l'últim la tan
caran, perquè serà necessari, seguint així al maig no hi haurà oli a Es

panya i aleshores se n'adonaran i dictaran mides radicals que prenent
les a temps tots en sortiríem beneficiats. 

Perquè l'exportació no es taqui s'imposa el que mantes vegades hem 
dit: l'entrada més o menys lliu.re dels olis de llavors. 

Les declaracions, les guies i totes les altres mides que hi vuLguen posar · 
no donaran cap resultat, el 1problema és qu,e no hi ha prou oli, per lo 

tant, si no es vol tancar ~·exportació, no hi ha altre remei que )a lliure 
entrada de dit ·oli, França i Italia no en_ tenen pas prou amb l'oli que 
produeixen i no obstant exporten, perquè tenen regularitzada l'entrada 
d 'oli de. llavor; anys de pocru collita, molta entrada d'oli estranger; anys 
de collita abundant es restringeix la sevru entrada fins que es tanca de cop 
si tanta competència es fa als olis de la nació q\le així sap defensar la 
seva riquesa oleícola. 

Durant aquesta quinzen~ el mèrcat ha estat espasma\t, és a dir ha 
treballat amb por, perquè li feien temor les disposicions governamentals; 
no obstant, hi ha 1hagut moments que semblava que es volgués comprar 
tot l 'oli que s'ha de ~prociuir, i .és per això que hem assolit tant bons preus 
en alguns moments, per això també quan ha 3rcabat·1a demanda hem vist 

com 'ràpidament tornem a la baixa. 
Cal advertir que el comerciant espanyoL; tant se val er gran com el 

petit, no tênen oli, ¡per això hi haurà moments que les oscil:lacions seran 
molt notables, i ·per això no es pot pas fer calendaris. 

A Sevilla s'ba arribat pels _ olis fins a pagar 110 rals, i pels corrents 
fins a 98, però aquestos dies han quedat fixats a 92 rals, l'arrova de 
onze qlllilos i mig. 

A Barcelona, els corrents andalusos s'han pagat a· 51 i 52 duros, els 

olis bons de Casp s'han arribat a pagar a 65 i 66 duros la carga de 115 
~~ . 

Els ·olis al sulfur també estan sostinguts i els de baixa acidesa s'han 
cotitzat a 150 pessetes cent quilos sobre vagó procedència, i els d 'alta_ es 

paguen a 135, pessetes. 
Com w complement d'fnfm•mació donarem l'estat del mercat de Bar

celona, un bon xic sostingut, però no amb l'esporuguiment de dies pas
sats, pui ara fa uns dies que -són regulades les arribades de gènére. 

Es c<>titzen : 
Oli corrent bo, (53 duros carga), a 230'43 pessetes els 10tl quilos. , , 
Idem superior (54 duros carga), a 234'73. 
'classe fina (65 duros carga), a 282'60. 
¡Idem extra (70 duros carga), a 304'34. 1 

:pegut als preus 'alts en els mercats d'origen, la situació é~ encal-

mada. 

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

nària. Específic contra ta Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 
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Oli de brfsa.-De calor verd primera, ·de 1.47'82 a 151 '73 pessetes els 
~00 quilos. 

Grog primera, 160'87 y 165'22. 
!dem segona, 152'17 y 156'52. 
Mercat ferm per falta d 'existències. 
Oli de coco.-Blanc (a,mb envàs), a 185 pessetes els 100 quilos. 
!dem Cochín, 223. 
!dem Palma, 190. , 
Degut a l'escassesa de l'oli de brisa, han pujat els preus. 
Oli de llinosa.-Cru, a 195 pessetes els 100 quilos. 
!dem cuit, 203. 
Incolor, 225. 
A causa de la. ¡poca demanda, degut a la falta de treball, ha sofert 

baixa aquest oli. 
~ En caixes, 8 pessetes més els 100 qnilos. 

Oli de cacauet corrent industrials, amb envas, a 210 pessetes els 100 
quilos. 

Refinat oombustible, sense envàs, a 215 pessetes els 100' quilos. 
Preu elevat amb mer-cat estacionat. 
Arribades, present setmana, estació ' Morrot: 
Oli andalús, 45 vagons. 
Oli del país, 28 vago;1S. 
Quede;n en dita estació 12 vagons. 
Per mar, · oli andrulús, 59 vagons. 

f 
LISIN! ANDREU 

Cereals 
• Poques vegadles com .en el present moment havia sigut de tanta 

dur.ada la paralitza-pió d'operacions. Gontinp.a l"abstènció dels vene
dors de Castella, ' i I seglieixen els ·corrnpr.a.dors 11de Catalunya retf.et.; ,de 
'comprar, ço que vol dir que 1'-estafJ -de co,ses -contil~ua. 

:Però,. n.Q -cregui ··el lector que estigui ' d·el iot paralitzat el mewat, · 
que [lO es 1realitzi alguna que-.altra oper.ació. Si, compre;n els que no 

v po·~ en , estar-se .de -comprar i .aleshores ho' fan al preu q:ue poden, esseni 
el preu obtingut •en relació amb la necessitajJ de V'eE.dre del:s ofertors de 
blat ·castellà. 

Ben mirat, de totes maneres, ·es pot .pre·cisar que els que s'abstenen ' 
de V'endre i de .po;rtar 'blat a ·~a plaça, sóm.· els blataires de OasteJJ.a la 
Vella norhés, i que les qperaciohs que s'efectuen sobre, els blat_s que 
acuden a la plaça! són :únicarrne,:il.t am·b -els .ap.o.rtats de Castellla la Nova 
{ d'ExiremaJd:ura. Perquè la <:'osa·, va així.i té ·una clar.a expHcació. 'La 
gral). -collita .passada de bl~t, no va sortir d'•aqueixes du(;ls ·regi-ons dar" 
rerain-ent citades, ,en -canvi la de 'Castella la Vell.8J .fo:u fluixa, de ma
nera que mentre ' en tenen que -els ·em S-Qbr.a a Castella la Nova i a Ex
tll'emadura, a !Gastella la V·ella em van escassos. La 1 qua,l cosB. al 
mercat es tradueix en lo següent: els blats de Castella la Nova i els 
d'Ex:tremaÇlura !havien puj•àt' tom totes les demés ~classes però ld.esprés ' 
baixareín sobtadament; . com que al ·país aquell n'hi ha pro11, si no po
den vendre a tant el celdieixen a quant; la qüestió és '\'endre':n i treu
re'n -de c.asa que en ten-en prou i massa i [lecessiten treure"se'l per .a 

I \ 

I , 
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fer diners. En canv'i •em de Ca,stella la _V:ella no en tene1n g.a.ire, ço vol 
dir que no es poden refiar de I.es vendes i' aquestes no rvolen fer-les 'a 
qualsevol preu, puix asseguren q:u·e al pr.eu a que s'lha anat "' posant 

I , 

el blat, no el volen ·oedilr perq:uè hi perden quartalS atesa la carestia 
dels jo.rnals i dels adobs . 

. El blat ven'Ut durant la ·setmana passada ho fo:u de Jes classes ~ als 
preu,s que a ·continuació s'·anoten: 

Villamueva de la Serena, 39; Campanario, 39-39'50; Càceres, ' Castue
ra, Don Benita y Magrucela, 39'50; Mèrida: (cl"UX'er) i ' Clamonte, 40; 
Huete, ·Tarrun:con, Toro, Alida d·el iRey i Çuev:as d.e Velarca, 41; Bare-des 
Osorna, Socuéllamos i Zamora, 41"50'; Torqu~mada, 411; ' Aus:íiJl, 42; 
Velay.os, SanJchi-driàn, Manzanares (xeixa), . Segovia i Avtla (<Supe
riors), 42'50 i ~Saba 46, tot pessetes ,per 100 quilos sobre va;gó origen. 

Com · pot observar-se són poques les classes cotitzades com igualment 
:lioren .poques les operaci·ons realitz.a.des si es té .en compte Ia plaça de 
Barcelona: 

.. Els ordis ·estan .pa:r.alitzats des dè fa algun temps. Això no' obstan"t 
·aquesta darrera setmana s'h81n mogut rm xic. Pels d'Alacant es de
manen 29'50 pessetes so,bre moll Barcelona. Els d'Extremadura i Manxa 
e:s poden obtenir a 24 pessetes i 24'50 , P.essetes res.pectivament amb sac 
èn .pr9cedènc1a. • 

El ,blat de moro disponiMe ·es cotitza: a 37 pessetes ·el Danubi ; a 
37'50 e,l Pla:ta. .Se n'ha venut del Plata embarcament febrer, a 31'75 
pessetes .caf. 

LLUÍS MARSAL 

~ NOTICIARI 

Un cong1·és· ·de recs. IJia .estat a Barc·elona a ·conferenciar amh el· 
president d·e l'Institut Agríw1a Català de Sant Isidro, ·el distÍ!Illgit Hg.ri
cultor aragonès D. Jordi Jordana, individu de la Comissió' permanent 
per al·s ü:mgr~ssos nrucionals de recs. 

El viatg·e del Sr. J·ordana es reduí a tractar de la preparació del 
próxiru Congrés que té de celebrar-se a Barcelóna, en virtut de lo acor
dat .en ·el que darrerament .es celebrà .a València. 

-Una semtència 1·ecaiguda en un j'].l.dici ordinari soz:l~citant ta res
cisió d'un cont?·acte d'arre'(l,da1n,ent, s'és pronunciac1a pel jutge de pri
mer.a i:nstàm:cia d.e Vilafranca dei Pemadès, fallant a bvor del propíe
tarf, no estimant l'excepció alle.gaC1a per l'arrendrutari de que es trac
tiwa d'un rabassaire. 

El judici, però, no es tramità com !d'arrendament. 

La -Hortícola Reusense 
Vi dua de P. Mar sal ,.. Telèfon 6 3 

Rrbres ~ ,Plantes 
Exportació 
RE U S 
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-El èl.Tet d'entrada dels sot1·es. , Ha ocasionat veritable disgust la 
reforma de J.',M'anzel d'entrada id.els sofres .a Espanya. , En terròs pa
garà tres pessetes per 100 quilos i mòlt divuit pessetes. 

Es de desitjar que •les corporacio:ns es mogpin per a de;fensar llurs 
interessos. Hom recorda que .pocs anys endarrera, la Ga.mbra a.grícola 
de Tarragona, en o-casió semblant logrà reduir dotze pessetes els drets 
d' entrooa d·el sofre. ' 

-La Unió de Vinyate1·s de Catalunya en sa darrera ses.s.:i.ó analitzà 
l'estat de la 1ca.mp.a.nya ·COitlt:a J.'ús de l'alcohol industrial eiU l'ús qoels 
'Vins i begpde·s, acordant-se per unanimitat -anar a empendre una cam-
panya a 1es regions de la !Manxa, RiojJ8., A:ndalusia, Palència i d~més 

regioms vitícoles d'Espanya, ;per tal de portar el convencime~t als agri
cultors de dites regions la' necessitat d'assolir el triomf contra l'ús 
indeg;ut de l'alcohol d'injlústria. 

-El x.ampany català, mello.r diríem, el xampany de Sant Sadurni 
de Noya, sembla que vBJ estenent-se cada dia més, de maner~ que a . . les 
diverses cases· que n'elaboren, ·es diu qúe se n'hi la.fègiram.· ·d'altres molt 
aviat. 

Es d'un gran estímul ·~l que durant · el passat desembre la nwjor 
part d.els di.es en sortien set i 'vuit v.agons de caixes d'aquella estació. 

I 

-Sob1·e p1·oducció de bbat. Degut a la sobreproducció de blat obtin-
guda aJ:s Estats Units en la d'arrera collita, dip el New York Hem~d 
que el ;president 1de la .República ha -limitat l' ex,tensió 'd.el -seu conreu. 

Es una notí-cia que no ens pot caure en sac foradat. 
I 

-L'Instiltut Ag,1"Ílco la CatàM de Sant Isidro ha visita.t a ·l 'Alcald!'l per 
a demanar-li que en ·Confeccionar els nous pressupostos, es procuri no 
ag.ravar més la ·Crisi vinfcola sostenint l'arbitri municipal de deu pes
setes !per he.ctòlitre que grava el vi en més del 10 per 100 del seu preu, 
.fomentant el preu i ,perjudicant .al seu consuroi,dor, lc1emanant ensem·s 
que sisquera es ·fes f.ramc de la patent als carros que demos·tressin éeser 
·de la seva coll~ta .els vins que intrDdureixoen a Barcelona. t. 

-El cowreu del tomàtec a les illes Canà?'ies representa la seva més 
gran · riquesa, de manera que segons les dad-es més re¡cents és de 690 
hectàrees a Les · P.aJ.m·es, de 1,000 a Tenerife, de 300 a La Pa:lma i de 225 
a Gomera. · 

Fan l'exportació en caix.es ·de fusta de 15 litr.es. 
L'·exportació d 'aquests darrers any.s és de més ld':rnn mjlió cent mil 

qruilos .amb un preu mig d.e 30 a 35 pesset-es '>Ell quintar mètrie.
L'enrvien prin·cipalment·. a :La Península, Aloemam.ya; Estams Units, 

Bèlgica, i !')l'oruega. ', 

-La Setmama del blat 'S'ha celebrat ,ara a la línia París-Or1eans, or
, ganitzada per ldita -companyia ·ferro.vià:Í-ia en combinació amb el .comitè 

de la setmana agrícola d-el blat. 
A •l'efecte s'han .equipat tres gr.aa1-s vagons amb plantes i- espigues. 

A cada pun:t on ' el -tl1~· ·es parava hi donayen conferències. ' · 
Sense el blat, la campanya té per objecte donar gran impuls a la 

producció d'aviram i apkola: mostrant les classes més a propòsit per 
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a pondre i per a produir carn, a1x1 com divulgant els sis·temes més 
a propòsit per a · installar ,ruSics d'abell:es. 

-Els ous als Estats Units. Segons el National City Bank de Nova 
York duram1J el d.a:rrer any fisoal, els Estats Units exportaren 5,000 mi
lions d'ous que representen un valor de 12 milions de dòlars, xifra un 
bon xi-c més gran que no pa;s l'assolida d'any atnterior. 

Dem€s dte l'exoportatciÓ d'ous, exporten rovells gelats o en llaunes per 
valo;r d'Jlllls oent :inH dò1ars. 

-Els latifundis de Fmnça. Per tot tenen· bec les oques, o ·sigui que 
no soLs és a Espanya on hi hMI g11ams extensions de terra inculta. Sin,ó 
que a França que n'hi ha més de quatre milions d'hectàrees, el ministre 
d'Agricultura s'ha proposat excitar l'interès dels Ínnnicipis per tal 
que les conreïn, i a l'efecte els facilita diner, llavors i plantes. 

neu 1ma'Ctar-se principaJm.ent de terrenys: -apropòsit per a plantar-hi 
boscos, per que si es tractés com ací de terra erma de conreu, qu~ hi 
diri·en els seus pr-opietari~? 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

I 

Per a ocupar el càrrec de Conseller d'Agricultura de la Mancomu-
nitat de Catalunya vacant en virtut de la dissolució de les Diputacions 
Proyincials, ha estat :nomenat D. Adolf Serra. 

S'ha celebrat un cl).rset de vuit dies de duració a Torregrossa, sol
licitat per l'Ajuntamer;tt d'aquella població. Els temes . han tractat de 
ramaderia, ~erra campa i arbres ,fruiters. 

CONSULTORI Bn' aquesta secció es respondrà gra
tuitament i per torn rigurós, a toles 
les cons ulles que facin e i s llegidors 

J. M. C. MOLÀ.--<Com . a suplement i complement de les dades que 
li . hem enviat ja, afegim: Contra l'arrufat del presseguer pot usar la 
fórmula i el procediment indicats en ·els Co.mel}taris del número 23 
(5 desembre) de l'any passat. Pel pugó en noc de la nicotina pura, 
segoms la indi-cació tantes voltes feta •en aquestes .pla:nes, pot provar el 
sulfat de nücotina que resulta la meitat més barat i és igualment eficaç. 
La so.lució es prepara igual que l'altra I3Ililb sabó moll i aigua, amb la 
diferència que ha de posar de 80 a \1.00 grams de suLfat 1de nicotina. 

' 
E. G. VILASECA. Li hem -contestat particularment. 

V. E. TERRASSA.--!Piassa sovint que les ·conilles devoren la fillada. 
Això depén, segons aJfermen aLguns pràctics, de •la febre posterim' al 
part Ja qual produitnt-los una set rríolt infènsa miren d'apagar bevent 

' ·sang. :E:s necessari doncs, a.J moment d·el part, que •les femelles úi.nguin 

• I 
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a llur disposició un xic d'aigua i milloc de llet diluïda. Ordinàrirument 
sóri les conilles joves que pareixen per primera vegada les que i.enen 
aquest defecte. Si una [.emena tot tooint aigua a la seva disposició 
contimua l'infantkidi .el millor és elimina,r-la de seguida. 

:&s aconsellable que :els conills de tota me:na i -edat tirnguin sempre 
aigua p er beure. 

B. J. GIRONA.-Ens ha de perdo-nar pe;rò d'aqueStes coses no ens elll 

podem ocupar, un xic perquè surten del camp que és de la n.ootra com
petència i un xic iÍ!ambé perquè si haJg:uéssim de pensar ·en coses aixi 
no acabaríem mai. Pel d<emés .pot dispo-sar de n?saltres. 

A. s. e BUENOS AIRES.--<En -castellà hi !han ara aiverses obres :.le vi
ticultura i ooologia sobretot d'·ençà q:ue se :n'h&n tr&d:uït ld:el francès i _, 
de l 'italià. 

Pot consultar: 
P.rucottet. Viticult].lra. 
Paoottet. Enologia. 
0-troa.vi. Enologia. 
Garcia de los Salmones. Viticultp.ra i Enologia. 
En Pacottet si no ·record-em malam•ent ha escrit ·espressament una 

obra de vinific~ció per Amèrica del Sud. , Actualment :una ca·sa barcelones-a 
tradueix l'enologia de Samnino, italià. 

A. C. D. MOLINS DE REI.-lContra el pugó llanóS o de '1a sa'ng usi ·el 
següent prooedtment. . 

.Si les pla.ntes són molt vèlles o estan molt fortament .atB~Cades a 
les arrels el millor que pot fer és arrencar-les . Cl'emant ¡curosament 
les parts .atacades, per tal com tots ·els tractaments q:ue fruci resul-taran 
oars i iJI1·efi.caços. 

Si •les plamtes sóp. jov•es 'i la infecciq incipient pot · tractar-les amb 
la solució : · 

Sabó moll. 
!Petroli. 
Aigua ......... . 

1'.5 quilos 
6 )) 

100 )) 

que es prepara desf·ent el sabó -en ·el petroli remenant bé Jins a obte
nir una mena"'d'aixa~o.p i afegint J'raigua. · La sol].ldó s'aplica amh un 
p.iJnzell mo•lt d:ur en les zones atacades treient primer l'·e.slcorça i pro
curant que entJi-í p·er totes les esquerdes perquè .arribi ·en contacte lde 

• l'insecte. · 

I• 

Com que amb un tractament sol n o, es destr:ueixen tots els pugons i 
nm;nés que se'n salvin pocs s_ón suficients per reproduir eDt poc t18mps 
la infecció, és necessari de repetir diverses veg1ades Ja cura. 

Amb un xk de paciència hom pot .arribar ra lliber.ar els arbres d'a-
quest ter.rible •enem:i!c. ' 

També és necessari d'e tallar i ·cremar el·s brots,.,¡l.e[ormats. ,per aqueUs 
bonys característics deguts a!'atac de l'irnsecte. 

· R. s. 

•I 
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CALEND~RI 

de sembres plantacions de les Hortalisses i Farratges més 

generalitzats o cultivats a Catalunya 

GENER I FEBRER 

HORTALISSES 

Es sembr·en en tendes o .en· llocs molt calents per transplantar a 
l 'aire lliure així que abonança el temps: 

Albergínies.-Pebr;ots . p;imerencs Lloret.-P ebrots de bar¡.ya, grossos. 
-:-Tomàtecs primerencs de Vilaseca.- T(}màtecs de pometa.-Tomàtecs 
d .. per a, de poma, d'albercoc petit (des de feb r er) . 

Amb les mateixes ,precaucions, talguru; ho.r;tol!an.s. sembren : Apits, 
caTbassoneres, C.o.gQmbres, Melons, Xiridries, Alfàbreges i tubèrculs de 
Moniato . · 

Es sembren , al d·escobert o a l' aire lliure : 
Bledes grogu es o blanques.-Col de cabdell o de soldat, de Pasqua 

o P apelina, genovesa.-Enciam .escaroler d'estiu, llarg, blanc o romà.
Escarola de cabell .d'~ngel.-Faves.-Flasols primerencs (des de feb r er.) 
- Ju livert.-Pastanaga de taula.- Pèsol s nanos de set setmanes, alts, 
tirabecs o caputxins .- Po.rrQs .--.-Ravanets mitjans, rodons.-Remola txa de 
'aula.-SerfuJJ .-Xirivies. 
. Es planten: 

Alls.-Carxof.eres (des de febrer).-Espàr.:ecs groosos.--Maduixeres 
:'des de f ebrer) .-Patate~ prim erenques. 

FARRATGES 

Es s~mbr'en des. de febrer .o, així que el temps abenança: 
Co.J geganta (per a ï ulles) .---<Ll•anties espesses.- Niàmares en tubèrculs 

durant els dos. mesos.- Trèbol gr os o Trèfula.-Trepadella (millO!' en la 
tardor) . , 

Per majors detalls dir igir-se a Fills de Nonell, P laça de Santa Maria.-
Barcelon a. 

. . \ 

··················································································~················· \ . : 
: 
: 
: 

I 

ASSECADORS 
f per a productes agrícoles 

Demanint-se 
. detalls i 
pressupostos 

: i Ma.quinària Submini&tres industrials . 
:· 
5 Mallorca, 280 
: ¡ L I ú r, l1a, 1 O O 

: BARCELONA 

Ç. A. Gullino, -ng. Telèfon 1066 O 

Telegrame s : 

Ngència Tècnica General "Oulllnoatg" . 
'=···················~············································ .. ·························· .. ······ 

¡;¡:n dirigir-vos. a '¡ee cases anunciadores<, citeu AGRICULTURA 



.Proteïnes: 62 °/o 
Fosfats: 18 °/o · 
Calç: 7 °/o 
Raci_9 diària: 
10 grams 
Sacs de 10 i 75 
quilograms 

I . 

• 

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

riquesa en Proteïnes i en Fosfats de sa alimentació 

¡ELS ALIMENTS VEGETALS NO BASTEN! 
perquè són pobres en aquests elements 

Sols amb un complement animal pot 
vostè enrjquir les pasterades per a raviram 

I 

El millor aliment animal ,•l'únlc que siga complet 
(proteïnes i m.•• m.~e. juntes), és la -

FARINA DE PEIX 
Fresc I enter deagrauada marca ATLANTJè 

ENRIC TEIXER, ~.tant G:.ral 

GRANOL~ERS . $ta. EU LA RIA 

····································································••!!~•••························· .. 
AVECU.RA 
L'únic prepa~at eficaç contra el CÓLERA, PEPIDA, DIFTERIA 

' malalties del fetge de les ' 

GALLINES 
I DEMÉS AUS DE CORRAL 

Engreixa lles fa més ponedores AVECURA 
(Nom registrat) 

M. Presas 
Palafrugell (Girona) 

Demani's en Parmàcles i Drorueries . 

' .................................................................................................... 

VITTORIO · SERRA 
CARREl VILADOMAT, 126 • Tetèfon 937 H. 

Drogues. i Productes químics 
Productes enològics, especialitat 
en colors inofensius per a vi 
Sofre, importació , dir~cta . d'Itàlia · 

Societat Eléctrica i Electroquímica del 

Representant general i depo
sitari dels Productes insecti
cid~s Anticriptogàmics ¡Je la 

"Caffaro" :: ~eu a Milà (Itàlia) 

En dlrlglr-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICUL TURf' 

' 



Maquinària Olivarera 
PER A L'ELABORACIÓ D'OLIS. 

Grans rendiments per a petites i grans instal'lacions 

PROPIETHRI81 VIsiteu els molins I us convencereu de l'èxit 

Vista general de una instal · lació tipus lrl dus · 
i model de •Elaboració oliera• per a un-------...:..t 

rendi ment de 20 quilos d'olives en 24 hores. 

Cat·àcterístiques principals de garantia: 

OU ALITA T - OUANTITAT - ECONOMIA 

OUALIT AT.- S'obté elaborant· olives recent collides. 
S'evita per complet els tan perjudicials esquitxos. 

OUANTITAT. - S>obté del85 al 95 per. cent d'oli en 
primera pressió d1vlives 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 -SALVA TELLA Tortosa 

Nolt •molinet•. Model 
t923, per a conèixer la 
quantitatd'oli que con
té un quilo d'olives. 
· Pesseles-769 

Oemani 's catàleg 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



EDITORIAL 
CATALANA 

, .. - ·' . . . .. 
. .. . .. ' . 

Soc:ietat Anòni~na 

Té el gust d'oferir a catalans, sol·Iicitem • 
tots els seus amics i el concurs per a tota 
al públic en general, mena de treballs d'im-
els magnlfics tallers pressió : mostraris, 
d'impremta que acaba facttlres, cartes, ta:lo
d'instal·lar i ampliar. naris, tiquets, cartells, 
La gran capacitat ' anuncis, targes, 
de ren di ment de esqueles, llibres, 
nostre modernís- circulars, estats, 
sim utillatge i la revistes, memo-
seva absoluta perfec- níndums, fulletons, 
ció ens permeten aten- menú sJ dietaris i im
dreno sols a la pro- pressions de totés 
ducció pròpia, sinó classes. Especiali
també a qualsevol tat en tot ço que 
altre treball que sigui en ca talà . 
els nostres amics La matei)fa im-

Impremta ~ 

Ferlandilta, 
núms.7,9i n 
Tel. 5329 A. 

i el públic en premta s'encar
general tinguin rega de que tets 
a bé encarre- els treballs si-
gar- nos. 
Dels amics, 
especial
ment, ïde 
tots els 

guïn -revisats, 
de lèxic, per 
l'Institut 
d'Estudis 
Catalans 

Barc:elona 

Administra e Ió: 

Escudellers, 
núm. JO bli 
Tel. 184 A. 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, oïtau ACR I CULTURA 



C4111ps Elisis de· Lleyda 

S'enviaran 
gratis els catà
legs de les dife
rents seccions 
que es dedica 
aquesta casa 
a tots els que 
ho sol-licitin. 

Gran Centre de Produccions Agrícoles 
Jfundaf per;. D. Franéesc Vidal {Codina en 1B64 

Dirigit per D. Silvi Vi
dal Pérez, proveïdor 
de VAssociaci6 d' Agri
cultors· d'E !I panya • 

. /-/./" ··-

Especialitats que recomanen a 
aqu~sta antiga i àcreditada casa1 

Arbres fruiters 
en grans quantitats, de les es
p~cies i vacielafs més superiors 
que en fot Europa es cultiven. 

Ceps Americans 
Empelts, barbats, estaques, in
jectables i plantacions / Cereals 
de gran producció, 1/avocsalfab, 
tr~bol, remolatxes, naps, etc., etc. 

-'/Direcció 
telegràfica: 

<Vidal-Camps 

Elisis- Lleyda > 

Tel~fon n. 0 .lB 

1111~1;1;1;1;1;1;1:1111~;1~1;1~~1:1111;1;~1~1;1~11111_=_1_= 
maons (pi ens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

el seu rendiment. 

La casa VILLAL TA, de Barcelona, és la que millor podrà servir-lo en 

Màquines, Forns- Assecadors 
i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i === 
de fabricació de materials per a construcció 

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

J. F. VILLAL TA, s. EN c. ; VDA. 

Oficines. BAR e EL oN ~artat correus n. 0 65 ~ 
_ Nou Sant Francisco, 28 Telèfon 568 § 

ffi111111111 1111111111111 Jlllllllllllllllllllllllllllllllll I 111111111111111111111111111111111111111 rt ~ 
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CARRERAS 
. . : • . j - . • . . . . . : .: .- . j: .:_ .' . . 

SISTEMA 'PATENTAT 

•••• 

Trasbalsa vins i olis sense alterar llur natu

ralesa . : Eleva aigua a qualsevol alçada 

Consum la meitat de força que qualsevol altre 

sistema Suporta elevades temperatures dels 

-------- lÍquids--------

Duració indefinida : Garantia i(·Ji-

mitada Nombroses referències 

/ 

) •••• 

Cairera8 y Permanyer 
Corts~ 462 • Telèfon 888 H. B.A..RCELONA. 

= 

= 

-
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