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

millor els vostres vins 

Bombes: Fafeur - Catalànes 

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

i llisos 

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

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

•••• 
/ 

VICENS VILA CLOSA 
(SUCCESSOR DE KEGELS 

Passeig de Gràcia, SS 
Dlrec:c:i6 telegràfic:a 1 KEGEYILA. 

Telèfon O}S G. 

BARCELONA 

VILA) 

•n dlrl&lr-vos a les cases anunciadores, citeu AORIOUL TURA 



I I 

¡llllllllllllllllllllllllllllllllllrllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

= 

= 

-

Els Adobs casa ~ , 
quzmzc~ -de la 

L'orres 
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' . . 
Enriqueixen a l'agricultor 

' ' 

Així ho certifiquen tots 

els que els han empleat 

Ous de~infectants per 

- a gallines i coloms -
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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 ::lerveis T ècnics 
d ' Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya : Blanqueja 
i pinta 100 metres quadrats en !O minuts : Adoptat per més 

la Nerinda 
"llWICOla" 
Per a tracta
ments dei bes

de 200 pintors de Barcelona 

------. REPRESENTANTS: 

Hc:ninè, Turpini 1 c:.u 
tlar,aus i jardins t:onsen de t:ent. 230 • BllDt:llLONJl .......................................................... ~ ..... 

I 

'------Llavors per a -...,..--------------------1 
farratges de 
puresa i ger
minació 
garantitzada 
No compreu sense 
demanar preu s a 
aquesta casa 

XA·NCO I CALVlS 
Bailén , 2, entl. ¡, 
BARCELONA 

,En dil'iglr·vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



EL MILLOR 
DESIN-
FECTANT 

Es ven acondu'lt . 
en llaune$ de Í, 
4 '/4 i 10 quilos 

Representant 
general per 
a E•panyaa 

Robert 
Tcschmdoril 
J. A. Cla"Vé9 } 9 prah 

Bar«:elona 

-

-~-------- ·- · - ...-:: ·-

EN BRUT 
INOFENSIU I D'OLOR AGRADABLE 

NO TACA 
P"r a dc:<infccció dc local:<, mobiliaris, c:<fablcs, 
galliner:< i pe d'agricultura. Contra paràsit•, p'cr 

1 
a rcnft1r le:< robes de mt1lalts infecciosos, cspc
ciailnent tuberculosos. Per a u.tos ••eferinaris i 

per· a eliminar males olors 

'•LYSOFORM" Dr. Hans Roscmt1nn, Berlín 
Producte elaborat pel farmacèutic don C. Sarrlas, en son Labo-

ra ton de Barcelona, pt.r ceaaló •Lysotorm• 
Dr. Hana Rosemann, Berlin 

INSTRUCCIONS PER A L'ÚS 
2 o 3 parts de cLysoform• en brut per 100 parts d'aiguaoalenta 

· !. , Desinfecció del quarto del malalt i alt1es locals, 
netejant-se el sòl1 fregant les parets amb un dr"p 
humit. 

2. Desinfecció de la roba. La roba es renta després 
d'haver-la posat a remullar per espai d'unes 24 
hores en una solució calenta de •I per 100. Heu 's 
aq ui un procediment adoptat en virtut del dicta
men facultatiu en nombrosos hospitals i sana teris 
de tuherculosos i que es recomana per a tota llar 
domestica. •Lysoform• neteja per si mateix i es
talvia sabó al propi temps que contribueix a la 
conservació de Ja roba. 

3. Pera recipients, retretes, bidets, escopidores. Ne
teja de tubs de desguàs i escorredores, dels arma
ris, frigorifics i rebosts. •Lysoform• elimina tota 
mala olor. Els aliments no prenen l'olor del •Ly-
soform•. ' 

4. Extermini de paràsits de tota ~spêc ie en 'tocats, 
en pl • ntes i animals domèstics rgossos, conills, 
gats, ocells, etc.). una loció eli1T:1na Ja mala olor 
dels animals. 

5. Per a usos veterinaris. Locions i compreses en ca
sos de tinya, pegadella, ronya i altres afeccions de 
la pell en els animals domèstics, Es recomanen 
friccions amb una so lució de 20 per 100 i tot se
guit una loció amb altra solució al 5 rer 100. 

NOTA IMPORTANT: Per t1 la higiene o dc:<ín
feccí6 vi:csonal i per a usos clinics i tra.cttJmcnt 
dc ferides, així com per a malalties dc la pell, 
deu cmplear-•c el <.t:ysoform> pur, que el dis- ~

tingcig l'c~íqucft1 dc <La infirmcra> __j-

En dirigir-vos a les cases anunciadoi!lls, qiteu AGRICULTURA 



§ab er 
als nostres subscriptors i amics 

qde , des d'aques.a data, tots 
els serveis d 'administració 

ae la ED.ITORIAL 
CATAL-AN A.. , 

S. A •• queden ins-

Aviat inaugurarem la sala d'exposi
cions .artístiques i · de tota mena 
de publicacions catalanes, on. es
perem atendre tot bon català que 
s ' interessi per la cultura nos trada 

' ' ' 

tal·lats a l'es_paiós 
principal de la 

Rambla Sant· 
J o sep, _16, 

Telèfon 
interí, 

494 2 

A. 

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

: 
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PUBLICACION-S DE 

I~Es<:ola Superior d~ Agri.:ulturà. 

A. MATONS 

1 RAVENTÓS 

J. M. SOLER I COLL 

BARCELONA 
' 

Fabricació d'olis . 
/ 

L'art de fer bon vi. 
Les llets i llur apreciació. 

6 pessetes 
6 

4 

M. RossELL 1 VILA. Reproducció i herència en el bestiar 4 » 

F. NOVELLAS • Anàlisi d'adobs. 3 
M . ROSSELL I VILA. 

J. SALOM .• 

J. M. RENDÉ 

A. MATONS 

L. CERVERA. 

La vaca lletera (Les vaques i la 
producció de llet) . 6 

L'ametller. "· 4 
Organització i guiatge de Sindicats 

agrícoles. 7 
L'olivera. . 6 
Fisiologia dels animals domèstics. 7 

» 

................................................................................................... 
En dirigir-vos a les cases anunciadore9, citf!u AGRJCUL TURA 



r.DITO.RIAL 
LCATALANA 
So«:ietat A.nònima 

Té el gust d'oferir a catalans, sol·Jicitem 
tots els seus amics i el concurs per a tot_a 
al públic en general, mena de treballs d'im
els magnífics tallers pressió: mostraris, 
d'impremta que acaba factures , cartes, talo
·d'instal·lar i ampliar. I naris, tiquets, cartells, 

La gran capacitat ' anuncis, targes, 
de ren di ment de esqueles, llibres, 
nostre modernís- 1 circulars, e s,tats, 
s im utillatge i là 'I revist e s, memo-
seva absoluta perfec- ràndums, iulJetons, 
ció ens permeten aten- menús, dietaris i im
dreno sols a la pro- pressions de totes 
ducció pròpia, sinó classes. Especiali
també a qualsevol tat en tot ço que 
altre treball que sigui en català. 
els nostres amics La mateixa im-

Impremta: 

Ferlandína, 
núms. 7,9 i 11 
Tel. 5329 A. 

i el públic en premta s'encar
general t¡nguin rega de que tets 
a bé encarre- els treballs si-
gar- nos. 
Dels amics, 
especial- , 
ment, i de 
tots els 

guin revisats, 
de lèxic, per 
l'Institut 
d'Estudis 
Catalans 

Baréelona 

A dmlnlstra e ió: 

Rambla Sant 
josep, 16, pl. 
Tel. 4942 A. 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citau AGRICULTURA 



ANY VIII 20 MARÇ DB 1924 NúM. 6 

AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 I 20 ce cada mes 

Subscripció: Bar celona, any: Pes!leles ·9 . - , Fora: Pessetes 10 

Número solt: Pessetes 0'50 

Estranger: Pessetes 11 

El concepte de }'exportació 
L Es ddscussions d'aquests dtes passmts sob11e els tractats de comerç 

ens han portat .a remarcar una diferència que exist•eix entre no1?al
tres i altres països d 'ambient éljg'rati i de producció semblant a la nos~ 

tra. E:s u na diferència ap.ar.entnlent S'(fperficial,- P'erò que •en Ja pràc
tica .es trad\).eix en una orientació característicament ben d'efinida de 
la produ cci? .agrícola i de. la p,olític.a 1econòrni¿a; .al nostre parer, d'ella 
d,epèn en nona part la força d 'expansió comercial d'aqu~ells països i J.a 
feblesa nos.tl·a •en les lluites _;i nternacionals, en les quaJs sucumbim in-
variablement. -

Lle,gint , ties publicacions estrangier.es, hom const.ata com una mena 
d'obsessió en l'eSitudi dels problemes El'intercrrnvi. Cap més qüestió és 
tractada amb tanta freqüència, i p·er tanta . gent i des <1e tan variats 
punts de vista, empe·ltant, Slense excepció, la tècnica CLe producció amb 
Ja tècnica comercial. 

Aquesta tendència tan interessant i p0rofitosa és, sobrffi;ot, notable a. 
Itàlia, país profu:pdament se~bl.ant .al no~tre i oen ·el qual b.ateguen' els 
m ateixos problJemes agraris de la nostra terra. P ells escriptors italians 
de coses .agràries, . existeix primordialment una qüestió CLe producció dc 
caràcter tècnic, i immediatament després, però amb íntima relació, una 
qüestió d'ex¡portaci6. Tota la producció pot dir-se que és polaritzada en 
aquest sentit i· interessa .en quant és su sceptible d'ésser ,exportada, o, 
miillor, en quant est alvia Ja importació o permet l'exportació. 

Aquoest concepte és profund i general; els pagesos saben que no són 
solament productors, sinó que directament o indirecta S'ón també ex
portadors i que llurs fruits assoleix-en un valor proporcional a les pro
babilitats que· tenen d'éss-er enviats a !'•estranger ii que llur producció 
té pna consid'er.a,ble importància en l'estat econòmic general del país. 
El país és en certa manera saturat d'aquesta idea, que repercuteix en _ 
l'orientació econòmica dels governs i es reflecteix en la contractació dels 
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convenis· comercials i eh les disposicions encaminades a dirigir o a pro
tegir la producció. 

Mercès a aquest estat d'opinió ï als .coneixements que els agriculto!'i; 
posseeixen •en aqurestes qüestions, fruit d'anys cl',estudis, ha èstat pos

' -sibJ:e la publicació d"urant la guerra, eñ P,revisió ,del daltabaix econòmic 
que havia de seguir-la i de l'alteració de ]1es antigu.es ' relacions co-

/ 

mercials, d'una sèrie de monografies sobre els ·principals productes 
·d'exportació,' que serviren magníficament als governs per, conèixer l 'estat 

;de l' agricultura ~ les aspiracions de ra gent del camp. _En aquestes . 
monografies ·er en estudiades la producció, els mercats .()e consum, ,els 
països competidors, els r ègiÍns aranzelaris, etc., amb u;n detall ;i una 
,competència sorprenents. 

No cr.ei·em que pugui h av·er-hi altre camí que aqu est de conèixer l' es
tat mundial d'una prod11cció, P'er d'ominar-la. Tant si produïm P?T cas~ 
com si produïm per fora, és necessar i de saber· ben bé ço que la pro
ducció nostra 11epresenta en el con¡unt de les produccions similars 'es
trangeres. Hem de conèixer ço que fem nosaltres i ço que fan ~i ne- ,. 
ce.ssiten i pr.eten en els .altres, amics i competidors. Sols així pot arri
bar-se a una unanimitat dle criteri que és- .ind!spensable p7r imposar ,s·e . 
als governs,-!evitant les actu als divisións. 

Pensem que el ¡¡ nostr es_ pr~blemes han' d'ésser ~studiats amb vistes 
:a l'inliercanvi internacional i pr.in.cipa.'lmen: amb. vistes à l'exportació; 
·lTn an no 19s pu<seeiX'en rend-es, fruits de capitals emprats a l ' estra11ge t:, 
com França ;i Anglaterra; qu ~m no es tenen emïgrants lligats amb 
l 'ànima amb la mar.e p àtria, que li -env:i'in cad'a any llurs estalvis, com 
Jtàlia; quan no es té una- marina merc.ant , com Anglaterra, que faci 
tota sola més de la meitat del tràfec ' mundial; quan ~l turisme interna
ciona1 no es converteix, com a !Itàlia;, en un element de prosperitat, 
la única base de riquesa és c;onstituïda per l 'exportació. Aquesta és la 
nostra situació; ]a nostra riquesa: dJepèn de l'·exportació dels nostre . 
lrúits. L 'incomparable benestar econòmic assolit durant la gue:àa, fou 
degut · a l 'augment formidable de l1e~ ex;)Ortacions. Per a.ixò caldria 
qU;e fossin - estudiades. Llur ~ .êstudi ·en s d'ona1~i a el ·domini i la conJei

xença 'absolu t.a de· tots llurs aspectes i ·arribaria a alliberar-nos de l 'ac
tual situació cl'iÚferioritat, ql:re no é~ dleguda pàs a una inferioritat de 
p r oducció, sinó a una impreparació comercial í a una .deficient tècnica 
·exportadora. Tant a França com a Itàlia es fan olis àcids i vms agres 
i segurament Ím una proporció que n o es difer.encia gail~e de .la no~tra, 
però a França i a Itàlia 11es qüestions d'exportació- la pràctica- són 
conegudJes profundament un xié p er liradièió i un xic .per la importàl1-
cia . crué se' ls r.ecop.eix. 

Al nostre pais, en canvi, ni són conegudes ni són populars. La única 
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temptativa feta seriosament és la del Sr. Vidal i Barraquer~ 'el quaJ, 
es.sent president dlel Consell d'e Foment d·e .Tarragona, p1;oposà als Con

sells ca: alans l'estudi de l' exportació agrària;_ aquesta iniciativa tan 

útiJ, no prosp>eràJ i per això .avui hom no troba cap treball seriós sobre 

l'ol i , Ja taronja, les frui1es, l·es veHlUl'es, ni altnes productes agrícoles 

d'exportació. Sols pel vi, ·escampada p er diaris i revistes, hom pot tro

ba alguna nota de valor. 
Nosaltres- bo repetim- creiem que aquest estudi ha d'ésser fet aviat 

p·er assolir aquell coneixement de la qüestió que és indispensable per 

poder combatr.e les batalles >econòmiques. I creiem també que cal di

vuJgar i popularitzar e1s problemes -d'exportació per convertir en una 

mena d 'axioma o de màxima incomrovertib}e la necessitat de protegir 

J.es nostres exportacions 
AUGUST MATONS 

Pels prunaires 
Responent a un prec 

II 

N o és necessari, i és massa car, l'entra r totes les nits a cobert el 

fruits que estan assecant-se. 
ro convé que i fruit, assecant-se, 'BS d·eixi mullar per una pluja. 

' i això passa, s'ha de sotmetre el fruit mullat a una llarga acció 

de fums d•e sofre, i tornàr-lo a estendre al sol. I erò així i tot, ma

lament. 
A Califòrnia, on, en les ?omarque pruneres una pluja al mes: 

d''agost i setembre, quan tenen la gran parada al sol, é un fet tan 

rar que fa època, ara, per fi, s'han convençut que cal •l'.mprar a sc;

cadors, com a garantia de le seves collites. La veritat é que ha 

influï t en aquesta decisió, el perfeccionament a cruè han pol'tat els 

as ecadors, i •el que fan una feina gairebé tan barata com el secatge 

al ol. 
' D' una recent corre pondència particular d'un tècnic d'allà , e.n tt~ec: 

a l'any 1\!21, dels 62 assecadors exi tents en or:iren 17.000 tone de 

fruita eca; l'any 1922, de 147 a secador~, en OI'tiren 58.000 tone d'I? 

fruita eca; l'any 1923, ' insta1!a11en 100 a~secadors més, i probablement 

la eva producció total pa arà de les 100.000 tones (no ón prunes 

soles, sinó tota altra mena de fruita). 
Done , de la meva experiència de dos estius aquí a l'Urgell, n'be 
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refermat la creença que haurem d'estar proveïts d'assecadors, per a 
les prunes més tard'anes, si no vol;em que les prime-res pluges die tardor 
ens l-es podreixin cada a.ny. 

Tdnc ll!oltes gari.es de conèi:&er 1e1 resultat i experiència d'.aqu!est 
a¡gsecador que di-eu que hi ha .a, Mollerusa. P.els pocs detalls que doneu, 

no sé a quin dels diferents tipus del llibre d'en Nanot i Gatin féu re
ferèneja. Però us he de fer present que aquest llib~e és ja un bon xic 

udemodé»; els anys d'ençà de la seva publicació han sigut molt a'Pro
fitats en teL camp de la d-essec.aci•ó. 

Avui per avui els més avançats en aquesta tècnica. són els alemanys, 
i quan aquí haurem de començar· a installar assecad:Ors, si 'Volem fer 

bé, .a Al!emanya ens haurem de diri~ir perquè •ens construeixin, o &eixin 

u~ar les seves patents. El secret és més una qüestió de disposició dels 
elements, que no pas die dificultat de construcció d•els elements que 
inl!egren un assecador. 

És interessant la vo.stra qü·estió sobre varietats ·de prunes. · Aneu 
_a. Barcelona, i fixeu-vos en -els .aparadors de botigu•es de quEl.viures. 
·En les millors només hi trobareu pruna est:rang~era. En les mitjanes 

hi ba pruna estrangera i Clàudia de prim·era qualitat. !En les dels 
barris pobres, hii ha només que pruna Clàudia. , La diferència die preu, 

a vegades, és de senzill .a triple a f~vor de l'lestranger.a . . Doncs convé 
deixa.r qu.e a la Rioja vagin fent la pruna Clàudia seca, i nosaltres 
ens captinguem de fer pruna seca tipus _francès, i amb varie~ats a 

propòsit, per tal de suplantar les .importacions 1e.str.angeres, augmen-
_, ' I 

tar el consum en poder-la donar ·més· barata, i anar a competir a 

Europa amb Ja pruna d·e Califòrnia (és de tipus francès), quan en tin
guem prou. 

La pruna seca es fa amb la prun.a d'Ag'en. Millor dit: Agen, amb . 
el seu nom ha escampat pel món dues varietats d!e prunes que s'a.s
sembl-en, i que ambdues serveix,en bé per .assecar. Són la pruna d'uEnt!e», 

i la pruna uRobe de Sargeant». Sembla qu1e aquesta darrera va mi

llor- per als climes càlids i secs, c?m ·és ara l'Urgell. Jo tinc ambdues 
varietats en nombr.e considerable, i p e·r .ara estic més satisfet de la 
«Robe de ,Sarg~eant». 

Actualment a Califò:rnia vénen pla.ntant-se, - i obtenint una gran -~s

tima, Ja pruna uSug-l}n>, varietat derivada de la d'uEnte», per -en 

L. Burbank, i la ccCoates núm. 1418», també derivada de la d'uEnte", 
per en L. Coates. Tot!es due~ varietats l•es tinc en estudi aquí a Ba· 
laguer, una d'ell-es importada directament de Califòrnia. 

L8J pruna ccPond's" dóna la pruna seca de major tamany que es 
coneix, però no és d' exceUent qualitat. 

. I 
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Les prunes Moscatelles o de Maneguet, són arbres vigorosos, de pro
ducció regular, i el· fruit dels quals s'asseca molt bé. La pruna bo i 
seca, ·és ~en agradable, sols que té un pinyol talment punxegut, que 
li constitueix un gros inconvenient. A Catalunya., i .Espanya, té una 
bona demanda, però és d'esconeguda .a l'lestranger, i les seves condi

cions no són per comp·etir amb le bones varietats, d' "En:•eo> o de "Robe 
de Sargeantn. Si en teniu en producció, res; però no us aconsellaria 
qu1e en plan.téssiu més. 

A Catalunya hi ha més demanda que no pas oferta, de pruna, seca 
dita d•e Cambrils. Només puc dir-vos-en, que és un tipus cfe color clar, 
un xic semblant a la Moscatella, que s'asseca molt bé, i que a Cam
brils n'estan tips per les malures que 1els ag.a:fa. M'agradaria molt 
que algú de Cambrils, que .en sabés la prima, de La seva pruna, ens 

en volgués dir què és, i què •els representa a ells. 
I jo també, senyor ID~rector , us •estimo que hagueu donat ca.buda a 

lês planes d'AGRICULTURA a aques~es disquisicions nostres. Així ens 

anüem troban~ els fruitaires. 
R. SALA 

Enginyer agneola 
Balague1·, feb,?· er de 1924.. 

EI conreu del piretre 

n 

L A planta del Py1'etln'Wm cinera?·iae foliU?n es presenta en mates arro

dontd.es formades per :fulles molt dividides, color verd-cendrós i 

d'una loogitud qu e pot ·arribar a 15-20 centíme.tres. D'aquestes mates 

arrenquen cap a dalt les tiges florals, que són més o menys ramificades. 
La collita de les flors es practica d.e la man~ra següent: un r¡brer 

agafa un manat de tiges, i -ell maJteix amb el fauçó o altre obrer amb 
unes tisores, les tallen el més properament de les fulles basilars. Im-
mediatament aquests manats són recollits pe.r dones i nois, que els 

• reuneixen en gal'bes . 

. Per a practicar ·la recol:J.eceió cal esperar un dia sec i assolellat. Com 
ja indicàrem ·en començar, el valor dels .productes inse.cticides fi·nals, 
depèn estretament del .grau d'obro-tura de les flors. Les .flors passades 

i 1aventades són les que donen els extracbes més pobres o la po1s de 
menor toxidtat insecticida. 
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Per tal cosa, val més collir aviat, quan encara hi ba;n alguns bo

ton per a obrir, que no pas tard. 

A darrer-s de maig apareixen les p1imeres fl.c.rs i ha floració es tro

ha en sa plenitut dtH·ant la primera iuinzena de juny. 

Quan el clima é quelcom humit, com succeeix a uïs.sa, es produeix 

una sego:na floració vers ~l mes •d'agost, la qu1al pot durar fins a1 se

tembre i octubre. Malgrat la eva major durada, no pot comparar- e 

quant a productivitat amb la p-rimeHa. 

Segurament en le nostre-s Garrio-ue~ i contrades secaneres de ca: 

tahmya, n.c. tindria lloc aquesta segona floració. 

, El pirètre n.a. entra en el eu rendiment fins al segon any de la seva 

piantació, malgrat produir ja flors a l'any següent si el repicatge ha 

estat practicat durant la tardo1·. 

Un co·p collides les .flors, -cal separar els peduncles florals. Això pot 

practicar~ e mitjançant unes ganivetes, a manera de guillotina, uin 

dels extrems de le qna1 gil'a al voltant d'un eix fix e. prop de les 

v9res d'una taula, mentre l'altre p.a.r 'a un mànec o maneta. Les flors 

dels feixos un cop tallades cauen dintre de coves. Altre procediment, 

molt pràctic per cert es fonamenta en un principi semblant al de les 

¡nàquines e piga-ctm·es. Es . fan passar els manats per 'entre le.s Jents 

d'una serr'a, semblant a les que porten les dalladores. ·Les iige.s florals 

passen, però les flors queden .¡ieturad'es i cauen, en estirar el feix, din

tre una caixa en la boca de la qual i transversalment s'hi b:obavep 

fixades aquelles eines. 

- Separades les .flors, es porten a un lc.cal sec i ventilat. Allí, dis

posades en ca:pe primer i a l'ombra, e•s van a.~Ssecant, sense fermentar 

ni perdre cap de les seves precioses quali tats. 

El mateix es .pot IÍ·er amb les tiges i tfins amb les f).illes, les qnal-s, c-om 

ja indicàrem, s '.aproft~CJ1 avui , també, malgrat donar els ·primers ¡Jro

·duct-es)a 1/2 .menys actius que les flors i 1/4 les segones. 

Del ecador ja· pa5 en a les fàbriques, les fl c,rs per a ésser polvurit

zades, i les flors, fulle i pedu:ncl:es, per a- l'obtenció d-e l'extracte. 

P1·o·clucc·ió de g1·ana.-Per a l'obtenció de la gral1la, no cal fer altra 

cosa que endarrerir la recoll•e•cció de les flors fins a n1itjans le ju!iol. 

En aq1.1est temps l'interior de les flors ha pTe nna coloració grocra

fosca i les gn: nes cauen fàcilment en tocar aquelles. 

Verificada la recollEcció i separació dé -les flors, .com hem esma~ t-at 

anterio.rment, es deixen a:ca·bar de secaT també a l'ombra damunt en

reix-ats. 
Aleshores no cal més que practicar la separació de les granes (aque

nis) dels receptades. 
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~~CONSERVOL ~~ 
VINJ .. ESTERILITZADOR 

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 
~I ja conegut CONSERVOL, qual producte, destinat a la conservació i clarificació 
dels vins, ha lograt obtenir el màxim de perfecció sobre tots els productes simi
lars 11ançats 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 •coupage• 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: 15 peuetes quilo en pots origen, de llauna • • 
Caixa de Z5 pots (%8 qulos), 300 peuetes 

Cada pot acompanya els Instruccions per a son empleu 

a ' N E U T R A C I o -O L ' ' 
El cNEUTRACIDOL•, com el seu 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, Escaldats, 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 I quilo i està admès per les lleis, usant-lo 
.a la dosi de 200 a 400 grs. per hectòl., segons instruccions que el mateix acompanya. 

Preu: 1 peuet es quilo. Caixa origen de %5 pots (%5 quilos), pessetes t 50 

En venda: Josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona.- Banús i Soler, 
jaume I, 18.-Barcelooa.-Vicens Ferrer i Compañía, Plaça Catalunya.-Barcelona.
joan Cunillera, Freneria, 1.-Barcelona.-Ramon Roqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoni Bnlcells, Pica s, 4.-Tàrrega (Lieyda).-Pere A ba die, Plaça Constitució.
Tortosa (Tarragona).-Grabiel Hermindez, Salvà, 10.-València.-Fills de J. lgle
sias,-Rioseco (Valladolid). 

Productes Enològics 
Tanins.-Tartàrlcs.-Cftrlcs.-MetablsuiHt de Potassa.-Anllferments 
-CiariHcants àcids.-Oeiatlnes.-Aibllmines.- Colorants inofensius. 
-Decolorants. - Antlàcld3 -Extracte sec.- Aromes: Burdeos, Me-
doc, Macon, Rioja, Sauterne. - Extracte de Moscatell I Ranci.
Aparells HUres perfectes Nacionals I Estrangars.- Mànegues per a 
baixos de vins.- Manegots per a aparells fillres.-FIIIrolina.-Paper 
Hllre.- Herbes Torlno per a la fabricació de Vermut.- Essències per 

a la fabricació de Licors, etc., etc. 

111111JIIIUIIIIIIIIIIIIIUIUUUUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII111111111111111111111111ll 

JOSEP EZQUERRA 
Portal Nou_, 16 Barcelona 

LASPALAS 
Telèfon 4.79 .. S. P. 

IEn dirigir-vos a les cases anunciadores, ctt•u AGRICULTURA 
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SOSTRES 
Per a emplear 
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ur alita, s. A. 
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manca - Toledo 

Central : BARCELONA. Plaça A. Lò
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CASA METZGER, s. A. 

~ Casa central: Telèfon: A 1944 

Passeig de Gràcia, 76 Apartat 225 

·--
BARCELONA 

Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA - BILBAO 

Instal·lacions completes ,de tota classe d~ Laboratoris 

Balances "SARTORIUS" : : 
1 
Microscopis "REICHERT" 

Porcellana fin·a resistent al fóc : : Vidre Jena i corrent 

Aparells per a tota cl<1sse d'anàlisi de vins, "SALLERON", 

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

Aparells "GERBER" per a anàlïsi i higiene de la llet 

Estoigs portàtils per a analitzar RÀPIDAMENT la llet, 
APROPIATS PER A VETl!RINARIS 

Grans existències en material de 

CIRURGIA VETERINARIA 

¡;¡:n dirigir-vos a tes cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Retrodiment.-El r~ndiment en flors -seques d'una hectàrea de pi!'ètre, 

varia, terme mig, de 300 a · 400 quilos i de ;v>egades més. 

Copiem a ·continuJadó els resultat-s obtinguts a ' Suïssa en el CC!,ntó ~ 

de Vaud· (Plan d'Essert-sur-Aigle) : 

Plantació d'eta en .el mes de. març de 1916, l 'extensió de la qual era 
de 374 metres quadrats i el norribre de plantes de .1,450. 

P er a major gen.eralitvadó, r edJJiPem els rendiments a una hecta;ea: 

Collita 19.16' (mateix m1y de la pla,ntaJCió). 

ombre de plante8. 

Flol's sequ es. 
Granes produïdes a la segona floració. 

Co ll'ila 1917 

F1ors s~ques . 

Gnanes. 

Co llita 1918 

F lors seques. 

Granes. 

Co ll'ita 1919 

Flors seques. 

58'770 

3'738 quilos 
7'209 )) 

478'880. )) 

665'870 )) 

523'900 )) 

577'280 )) 

587'400 )) 

La producció de flors 11c. representa, segons A. Juill8;t, més del 30 

per % del total de les parts de -la planta aprofitables per a l' e}:t r acció 

del princiopi tòxic. (Piret1·on de Yamamoto o pü·et!·ona de Sato) . 

* * * 

La toxicitat que damunt els insectes posseeix el pirètl'e (pols o ex

tracte) té per òrigen una oLeo-1·esina c?ntinguda en quasi tots els c.rgues 

que constitueixen els capítols, pri:ncipalrnent les hràtCtees i uría essèn

cia localitzada principalment .en els pèls secretor abundants sobre

tot en els ovaris. 
Aquest principi actiu del pirètre embla que ataca primer l'aparell 

digestiu dels insectes i .després el lo.comotor (Juillet i Daveau). La ~eva 

tox icitat damlJnt els animals de sang calenta és molt petita, íH: rò, 

.• 
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segons OheV~alier és un tòxic viole•nt pel sistema nerviós sobretot 

muscular odel.s de sang freda. 

Les flors seques exposades a l'aire perden ràpidament, en uns cinc " 

mesos, les seves propietats, per la qual cosa han de de.stinar.-se irame

diatament a la extr!llcció un <:op <:ollides. 

Respecte a aqu-esta extracció, no correspon a nosaltres ·parlar-ne. 

En aquest article ens llem dirigit als cDnreador-s i l'operació extractora 

és industrial i 100 està 1a l'abast de tothom. Cal .que sigui emprèsa per 

gent competent disposant d 'insta1lacions perfectes. 

Als n.c.stres agricultors no els hi tocaria altra remei, en el cas de 

dedicar-se a aquest 'conreu, q}le .posar-se en reliació amb algun fabri

cant, o millor encara, inccmpara,blem.ent millo-r, organitzar-s-e coope- , 

rativament. 

En les ·regions vitícoles, cada conreador .podria destinar un tros de 

les seves terres al conreu del pirètre, sobretot en l-es comarques ataca

des pel cuc cDel raïm. 

Una petita insta!:lació, anexa. al Sindi-cat, retornaria, en fo.rma de 

sabó-pi\l·etrat, les flDrs aportades per cadascun. 

Ultra lia seva aplicació contra el cuc_ del raïm, constitueix un bon 

element de lluita <:ontra la majoria de pugons, pieris (oruga de la col) 

hiponomeutes, ·etc. 
Avui dia que la ni.cotina assoleix preus tan ~n.lairats, -el conreu del 

pirètre, p:roporcionaria un element prerciós per la destrucció dels 1la

gells del .camp. 
JosEP M. SOLER I COLL. 

Cap del Servei de Terra Campa 

--------------"'*" ----------- ... _ -------.......... ------.....-...... -..r...._~---~---.. 

Enginyeria agrícola 

Manera ·elemental de mesurar un camp 

A MB una duta :mètrica i saben~ la manera de calcular la superficie 

de les {ormes geomètriques triangle i t~apezi, es pot mesurar per

fectament un camp d'e qualsevol forma i dimensió 
El triangle és la figu ra geomè:1ica formada per la intersecció de' tres 

r·ectes. · (Fig. 1.) 

La superfície es pot calcular prenent per base A C, multiplicant la 

longi!tud d'un dels seus costats per la meitat d·e la seva a~çada B B' . 
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L'alçada d'un tri.anglie, és la longitud que té la perpendicular .bai

xada del vèrtix oposat al costat que ~es pren com .a base. 

lla supeliicie, d<mcs, d 'aquest triangJe si AC mideix 10 mefres, i la 

seva alçada BB' mideix 5 metres, serà: 

10m. multiplicat per 2'5 m. (qu~e és la meitat de 5 m .), igual a 25 ID!e-

tves quadrats. · 

El trapezi és la figura geomètrica formada per la intersecció de quaJtre 

r.ectes, de les quals dues són parall-eles i le.s aJtres dUles no ho són. (Vegi' s 

fig. núm. n .) 
La seva sup1eliície es determina sumant la longitud dels dos costats 

paral:lels AB + 1CD, divldintrdesp.rés aquesta s.uma per dos i multiplicamt 

el quocient per la ~istàndà que separa els dos ~ostats parallels, és a dir, 

p er h. 

~A 
A ~ · < j 

Figura I 
1 

' lt 
' 

Figura 2 

Si, per exemple, en aquest 1cas el costat AB té una longitud de 20m., 

eJ. costat CD 25 m . i l'al~ada és igual a 8 metres, la superfície d'aque -t 

trapezi s·erà: 

AB=20 m. CID•=25 m . h=8 m. 
20+25=45:2=22'5 m. 

22'5x8=180 m. quadr;:t.ts 

P er a m esurar, doncs, un camp d:e forma qualsevol, n'hi ha prou 

.amb dividir aquest. 1en parts, de formes geomètriques que siguin trian

gles i trapezis. 
Hi ha dos casos a considerar. 
a ) Quan el camp és de forma r.elativament regular. 

b) Quan el camp té una forma molt irr.egular. 

a) Quan el cam~p és més aviat Tegular. - Com indica la figura núme

ro III, -el més ·pràctic i rà:pid és dividir-lo .en triangles, det.ernú.nant la 

superficie de cada tm d'ells. 
L' exrt-ensió total d!eJ camp serà la suma de les superfícies dels trian

gl-e s, qrue en el cas de la fig. III seran 1+2+3+4. 
Per a calcular la supe1~ície de cada triangle, és qüestió de me-
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surar la longitud de la base d!e cada un i l'alçada; ~eiL la pràctica ca l 

procedir de la segü ent maner.a. 
Pl'irwer. Es .comença p er fer un croquis apr oximat sobre un paper, 

de la forma de.l camp, i d'e com quedarà dividit ·en triang~es, tal com 

és fet en l w, figura III, i s'apunta desp r és sobre cada b.ase i cada .alçada 

dels triangles la dimensió en met:r.es. 
Sego•n. iEs marquen tots els angles del camp amb una canya. 

En el cas del camp d'e la fig. III es marcarà A. B. C. D. :È. F. 

Cal tenir present que la línia del camp compr.esa entre dues canyes 

consecutives sigui blen dveta. 

Tercer. Mar;at s els punts on J.a línia de límit del camp dei:x.a d' ésseT 

dreta, és a dir, marcats ehs angles, es procedeix a marcar també amb 

canyes, distanctad(}s de 20 a 25 passes, l•es lín~es AE, BE i BD que di

videixen el camp en triangles. 

P•er què aquestes Iíñie·s siguin ben rectes, ·cal fer com es ifa quan 

es vol plantar una r engl·e·r.a recta d'arbres o de ceps. 

· Qua1-t. Delimitats els triangles, s 'Jesclillen els costats .que serviran 

de base; els qu.aJ.s es mesuren amb la major exactitud possible amb la · 

cinta mètrica. 
Suposem que per al triangle núm. 1 escollim com· a base el costat 

AE ; pler al núm. 2, el EB ; per .al núm. 3, pot. servir la mateixa base EB, 

i per al número 4, el costat BD. 

Cinquè. Coneguda la base de cada triangl:e, manca solament mesu

rar l'alçada Despectiva pter poder calcular J.a superfície. 

L'alçada s'ha de determínar d!e la següent manera: 

Es lliga un 'cordïll a la cany~ clavada en el vèrtix oposat aJ. costat 

pres com a ba·se qu e. s 'ha •de mesurar i. q¡.1•e en el cas del tri rungle núm. 1 

serà en,el vèrtix F . 

S'agafa l'textrem lliure dsl cordill i es camina p.ns arribar a la Jí- · 

nia de cany•es AE o base. dlel triangle. 

S'estira el cordill fins que quedi ben tiv.ant i ·es descriu un pBitit 

·arc, fen~. oscillar la mà qlie ag:afa el cordill ·d'e dreta a 1esquerra i 

vioe-versa, com si •es tTactes' de marca.r per terra un c-ercle que tin-
' gués per centre el punt F : S 'allarga o s'1escm·ça l'extrem del cordilJ 

agafat per là mà, fins que Ueug.~rament ü'egui .amb la línia presà com 

a base AE, que serà: en •el punt O. 

Aquesta lü1ia pot marcar-se bé .assenyalant una ratlla a terra que 

uneixi · tlues oanyes co,nsecutives, 1 i 2, situades pròximes .al punt O, 

o bé mitjan\ant. un tros de cordill que uneixi aqu<estes dues canyes. 

Acruest punt O, trobat per tanúeig, és precisament per on cau la per

pendicular baixada d:el vèrtix F a la base AE, que és l'alçada exacta 

del triangle. 
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La; mesura del cbrdill qUJE.'. ya de F a O ens donarà, doncs, l' alç.adn. 

d·el t ri:mgle. 

_ .Multiplicant la base AE . pe~ valor de la meitat d·e l'alçada FO, ob

tindrem la superfície •en m etres quadrats d'aquest triangle. D'igual 

manera proCJediren,t .en els ·càlculs de les supéíiíc:iJes · dels · alí res trian

gles. La suma de totes aquestes superfícies serà, com és natural, la 

superfície totai diel camp en metr.es· qlta drats. 

Si el camp fos mas~a gran, cal · s~dividïr-lo .en triangles, l'es alça

des dels quals no siguin suf!eriors a 50 metres, perquè no podríem po

sar ben tivant el cordill, i ~1eshores calcularíem amb · rp.assa ,,error eJ 

punt Ó. Per això cal solament dividir cadascun dels tri.a:ngl.es prin-' '. cipals en altres triangles més p·etits. 

A !3 

::t. l, 
•' ( • - - - • . . o ,, 

l . •'f 
3. 

J( 

' . 

p y 
[ 

Figura 3 Figura 4 

b) Qua,n el camp és de f-01'11W molt- in·eguJ.a1·. - En aquest ca és 

conveniJerit dividïr la part central en triangLes (v.egi's fig. IV) i la part 

perifèrica, .en petits trapezis. 

Es proced!eix de la següent manera: 
Primer. /Marcarem en el camp, mitjançant cany¡es, cqm en el cas 

ant,erior, els dos triangbes ABD i BDC. 

Seg.o.n. Agafarem com a base comuna d-els dos triangles la línia BD. 

Tercer. Mesurarem les dues alç!ldes dels dits trtangles, amb el pro

cediment j.a indïcat del cordill. 
Amb aquestes dades, deduirem les uperficies d'aquests triangles. 

Quart. P.er a calcular la superfície perifèrica, o sia la no comp11esa 

en aquests dos triangles, marcarem amb canyiBs tots els punts on la . 

línia que limita .el camp d·eix.a d'ésser recta, tals com són 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 .... . , 40, 41.. D'aqwests punts·, amb la mate.i?Ca cinta mètrica, 

qu•e farem servir· de cordill, baixar.em les p.erpendicula:rs al costat im

m ediat ~el triangle. Farem -d'aquesta :rpanera d·e una sèrie d'e trape-
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zis .a, b, e, d ..... , 1etc., les superfícies dJels quals poden calcular perfec

tament coneixent els costats paraR-els- que són les perpendicuJars bai

xades dels punts 1, 2, 3, 4 ... , etc. -i les seVJes alçades r.especthnes

h, h', h" etc. 

La superfície total d"aquest camp s-erà qonada per -la suma de les 

sup.eliídes dels do triangl.es, més la dels petits trapezis. 

A. DANEO. 

Ajudant de l'Institut de Mecànica Agr!cola 

L es vacunes noves de rany 1923 
~ EGUEIX la tasca dels investigadors científics per a la recerca de va· 

' V cunes noves o modificacions en la preparació de vaculll-es conegudes, 

p erquè els J!emeis ·secrets, els ~specífics més o menys experimentats com 

a bons, malgrat el que es digui, no han aturat mai cap malura del 

b-estiar, i per això és sempre d"actualitat l'aferma-ció d'un higienista 

en dir: «La preocupació de .l'hora present és la de combatre les ma

lalt1es pels microbis o pels productes dels microbis GJ pels humors dels 

animals que són Iiefractaris als microbiS.>> 

Si volgu-éssim ana-litzar els m-edicaments i mètod,es de curac10 m

troduits en la pràc~ica ramadera durant l'.any 1923, no faríem altra 

cosa que escriure dins el motllo ' migradíssim _d'una crònica, tot el 

calendari terapèutic de l'any, així com s'escriu e.l ca-lendari polític, l'in

dustrial o •el dlel comerciant, qu>e resultada u_?-a erudició sense finalitat. 

Valguem, doncs, concretar aquestes ratlles en quelcoro d~ profit i a 

tota hora d~ cara als perjudicis produits per la malura de l'aviram, 

per les malures del .bestil8.r de llana següents a la pigota, .per l'avortament 

en les vaques Jl·etere.s, per l'avortament en les eugues, p-el fals llamparó dels 

animals· de peu rodó, pel tiJfus I(Í'e l'aviram, pel mal de peu d·els ani

mals dJe peu forcat' i per moltes altres infeccions que han malmenat 

i han destruït .cabals i raml8.ts en moltes com.ar.ques catalanes. 

La malura més forta i més estes~ de J'any ha estat el còlera de 

l'aviram, puix en llocs on havia deEaparegut, tornà a reviure, i en al-

- tr:es llocs, on solament ,en les èpoques de bon temps i calors atacava, 

matant molts caps d'aviram, •en tot l'any no dieixà la intensitat amb 

què com-ençà, i, el mateix .a l'hivern que a l'estiu, .produí una p•aorosa: 

mortalitat. en tots els galliners. Fou tan ràpida la manera de presen

tar-se i matar J'aviram, en molts poblles fins l'any passat indemn,es, 
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no in:foectats ni sospitosos, que no cregueren fos cap malaltia, sinó que 
<es prengué per un emmetzinament o una intoxicació; aquesta idea, 
però, fou deixada -de bañda en veure com ~despvés del .canvi d'aliments 

i a·beuratg•es se~uia propa'gant-se · a tots els galliners._ 

~lguns pagesos i avicultors. -d·e .prod'essló vacuñaren el seu bestiar a 

èorre-cuita, altl'les aturaren la malura amb 1~1 sèrum anticolèric, per 
haVler-lo pogut adquirir tot seguit, però tots ells no aconsegui•en pas 
eJs efectJes desitjats, ja que per les informacions recollides i que •es 
ref.erien a vacunes de . diferents Laboratoris nacionals o forasters, 1el!:; 
uns v.eieren d'esapa.rèixer la malura de son gaUiner ('en una observació 
pròpia i d'un sol poble, en tr:es galliner:s· de 600 caps plegats), mentr1e 
ar.tres observaren al darrera d•e la vacunació una disminució de la mor
talitat, però àl cap de 15 dies o una mesada la malura del còlera de 
l'aviDam retornà .amí):> .una virior •espaordidora (en tr.es observacions 

pròpies de diferents pobles, com els .altr.es de la Oerdanya franaesa, 
·en un conjunt de 800 caps); ~quests resultats feven malfiar del proce
diment prev1~ntiu o curatiu (segons el casos), r.ecomanat .a tota hora 
pel Laboratori de Patologia Animal d!e la Mancomunitat de CaJtalunya, 
i molts avicultors defallir~~ davant d'una :mal-astruga fatal. 

Els planys dels perjudicats en els dos sentits: per .les clespeses da 
la vacuna-ció .i per la .Pèrdua del capital de sang (aviram) ha,n oe~tat 

oïts a ·l'Institut Pasteur de París, que, fent - un esforç 1en la seva pro
ducció dïàrj.a, ha adreçaJt Les seves investigacions a produir una vacuna 
nova, proporci_onant là. potènci.a immunitzadora d'aquesta nova vacu
na amb la forta virior amb què es pr.esenta <el còlera en els galliners 
de Cataluñya, de Bascònia, de V~lència, de Suïssa, de Portugal i de 
França. Per això ha preparat una vacuna forta, una vacuna que, rà
pida com un cop cle fuet, d'esP'erta al màximum les defenses orgàni
ques i, una vegada ja prou assàj.aJdla pels pagesos de la França, ha 

volg-pt remesar-la a Catalunya per a què e:ls Serveis· de Ramaderia de l'a 
Mancomunitat la provin i l'apLiquin .amb noves instruccions, i dels · ve
sultats obting1l'ts puguin donar una garantia seriosa als avicultors dis

sortats. 
El grau feb1e de. les vacunes és un motiu die qu.e.ixa en c-erts La

boratoris preparado1;_s, però cal tenir !en compte que Ja va.cuna forta 
només pot preparar-se . per combatre malures d'una virior '8xaltada i 

que els d'etalls de tècnica per a l'esmentada preparació, demés d'acu; 
radíssims, exig¡eixen un tracte esp-ecial de les llavors, i per això, sols 
<en casos de Carbó (emmelsats) .es posen a la venda les vabmes fortes . 

Fins avui podem dïr que a les nostres comarquoes és desconeguda 
-com a malura seriosa 1el tifus de l'aviram, p-erò guaitant l'1esdevenidor 
i la possibilitat que .l'aviram ;francès, italià o portuguès pugui ésser 
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adoptada pels nostres avicultors, haurem de recor·àar com aquesta 

malura s'-es;-én c.ada dia més i com hi ha perill .que després del cò
lera tinguem ·el tilfus de l 'aviram; })er s~rt, l 'avil:arn' que passa les 
duanes quasi tot va al consum dels urbs, però si aquell . al qu .;.l li 

pertoca no hi posa una acció prevent~va, ens caldrà no oblidar que 
la vacuna contra el tifus de -l'aviram és de res)lltats ;força falaguers. 

En les con.trad·e mnntanJ"enques, l'any passat el bestiar de llana 
era atacat per un grup de malaltres al primer cop. d'ull diferents, 11erò . 

endinsant l'observac;ió, ·es podien . reunir dintre- d'un non'l.: reJ mal d'e 
morros del¿ an}"ells i dels cabrits, el mal d'ulls de les ovelles i les 
cabr-es, ~es pulmonies mortals · de l·es femelles d·e ventr;e, el mal de 
bx·agué de les mares que criav•en, •e ren tota una sola malaltia i eJs 
pastors fenen quasi sempre l'observació que a la pr;imeria aparreixi&. 
la pigota i ·el mateix el s caps 'vacunats ·com els que no ho e.ren, patien 

després una d'e l es modalitats d'aquella malura. Apli~ant Ja nova va
cuna ,conil'a les .malures d·el grup de Preisz Nocard, hom aturà l'amenaça 

I -

d'un re strall més gros. 

Per a combatre l'avoltam·e:nt de les vaques lleteres s'empraven vacunes 

de microbis .de l'avort, ja morts, i això que era el consell corrent dels 
• I . 

V:Btf},I'inaris .aJs vaqu ers i cabrers, no donava semp~e un l'e~ulta-t fa-
laguer, puix si en ésSJer vacunad·es les vaqures no es ccgastavenn perd·ent 
el. vedell i la llet, molt sovint no podien fer les despulLes. Amb la 
mira posada ·en. aquest inconvenient, rel Laboratori 4e Pa.télJ.ogia Aní-

. mal impo_rta ) a vacuna viva d,e l'«_avortn dJe les va.qu e'l dels Estats 
Units dJe Nord-Amèrica amb uns èxirts esclatants: (Obsel>vació pròpia 
en quatre ramats amb 200 caps ap1egats .) 

Un dels Laboratoris forasters qúe més venda ha .aconseguit a Ca
tahmya acaba de fer remes;_ d'un Extract·e• baci1ar i d'un Sèrum per 

a vacunar ~es •eugues que es «fornenm i ha posat a la v·end'a un pro, 
ducte <-<Protenteroln de provada eficàci~ en les mans dels vet·erinari:> 
a: e-m anys per a combatre moJ.t div.ers:es infeccions. 

Per a obtenir la çuració d'el «fals llam.parón dels animals d·e peu 
radó (J.i:n.f.angitis epiz,oòtirca), s'h a 1p-re,p1a:rat Ia «vaclmà.' anticriptocò-

- I ~ ~ t '-
C.ÍCan, avui. ja d'ús corrent en la pràctica ramadeTa, prer ésser un 
tractament , científic m oU. 1enoertat. _ · 

Pel «Mal de Peun dels animals <}e peu forcat 1èl Govern de França 
volgué assajar la vacunació utilitzada en r amats grossç.s i per estudiar 

la seva vàlua científi ca i ¡;¡ràct~ca, la Mancomunitat d'e Catalunya ha 
COffilSSÍOnat' un tècni~ q-q.e ens dirà rel darr Br mot d'aquesta vacuna ta!l 
anguniosament ·esperada. ' 

I no podem cloure aquestes rat.lles sense e_smentaT almenys les deus 
d'immunitat, avui m eravelloSies, que pensa · hav:er drescobert 1el senyor 

·' 

/ 
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Voronof, inventor d'e l'empelt de glàndules animals a l'home. Segons 

aqu·est autor, Jl!.it jançantt un canvi de gJàndules d'un animal de raça 

o eoSpècie refractària a una malura a un altre animal, ja no caldria 

YüC1mar-lo cüntra la m ateixa m alura. N~hi hauria pr<m amb e:rr..pel 

tJ.r: cruelcom del bou al cavall o al mul per allunyar · el brom reïnal; 

queJcom del cavall aJ bou per exilar d 'un cop •el ccmalegues» o carbó 

simptomàtic, i així r.n totes les altres rñ.aialt ies. 

El temps 1ens dirà la darrera paraula: 
' C. R. DA TES I CASABOSCH 

Tècnic ci in ic de( Servei de Ra maderia 

El llampat dels ceps 

EL fet d'observar, sense veure-hi cap causa .aparent ben clara, la 

mort qua:>i instantània d'un.. cep o d'algunes de les se\'es bran

qUies, és tan freqü·ell't ·que no hi ha cap vinyater de la nostra terra 

que no en pugui citar milers d 'exemples. 
Aquesta màlura, que ha estat observaêl.a també fora de Ja nostra 

ter.ra, és pròpia dels països calorosos i assol•eix el màximum d'Jnten

sitat durant J.es fortes calors de l 'estiu, que és quan es manife ta. 

Fins fa poc, per això, .era atribuïda a l'acció de les fortes c~lors 

o dels vents calorosos, els quals, .c.casionant una intensa transpiració, 

. que consumeix més aigua que la que pod'en absorbir les aueJs, són 

causa de la d·essecac.ió del cep, i, per tanrt, de la seva mort. 
:.1 -.;ò, pe1ò, 110 -és exacte. Olbri11t un cep llampat de manera que el 

.Tonc quedi badat verticalment, •es pot . veure com la seva part interior 

és alterada; no és dJ! l color vermellós fosc de Ja fusta sana perifèrica, 

sinó groc brut i es pr.esenta ;esponjosa i flonja. fins a l 'extrem de poder

se separar fàcilment amb l 'ungla. Els estudis ·fets demostren que 'ElS 

trac<:a d 'una podTidura c1eguda a bolets del grup dels «Polyporus», ge

ncralp1!ent al <.<P . ignarius» ·i de "egades al «. t:ereum hirsuturn»·. 

La causa per la qual els efecies d•el llampat, malaltia criptogàmica, 

són més sensibles a l 'estiu, ón fàcils de compendre. En el tronc i 

branque atacad'es, una part dels tubs capl.llars són destrnïts i una 

altra part ol)turats pel miceli d•eJ fung, ço que fa que la circulació 

de la saba -sigu.i Jentí sima, imperfecta, i fins insuficien t en l 'època 

de les fortes calors, en les quals la transpiració és molt activa. 

La podridura •en qüestió p1'e enta alguns caràcters que cal remarcar. 

En primer lloc, el boJ,et que la. produeix no pot viure en contacte amb 
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.l'a-ire; en segon lloc, ataca m és sovint els ceps perjudicats per feri

des, per -exemple, els sotmesos a la poda Guyot; per últim, no ataca 

mai la part .elllterrada del tronc. 
Els mitjans que han estat proposats per combatre aquesta ma-lal

tia són diversos. Un d'ells consisteix en badar el cep atacat, posant 

una pedra a~ mig per ·evitar que puguin ajuntar-se_, les parts separa
des; aquest procediment, qwe es justifica recordant que el bolet cau

sant del mal Itero l'aire, si no ·salva la planta, salva, almenys, la collita 

die l 'any. 
Com a m-esura preventiva, hom recomana una bona poda, la qual, 

en evitar les ferides massa fortes o massa nombroses, 11edueix les pos

sibilitats d'atac. La poda també, suprimint les parts malaltes, pot arri

bar .a curar un cep malalt. Amb aquest. fi, a la Bisbal d'el Plenedès 

prac~iqu en amb bOns resultats la poda d.e vena. Després de la poda 

de curació, s'haurien de protegir Jes ferides amb quitrà, procurant f·er 

això abans que la saba comenci a circular , per tal com, en cas con
treri, la saba no s 'hi adlheriria. 

Fins fa poc, pot dir-se quoe eren aqu-ests els sistemes de curació co
neguts. Però en ocasió de tractar les vinyes amb arseniat de sosa 

per combatre la Piral -es notà una forta disminució en ·el nombre de_ 

ceps llampats. Repetidies observacions confirmaren el fet. Vial.a, per 
a ltra part, que ha estudJiat a fons la qüestió, ha pogut v-eure qu-e Q.na 

quantitalt infinitesimal d 'arseniat de sosa descompon complietament el 
miceli del llampat. 

Una· explicació d!e l'acció die l'arseniat, és a dir, del seu mecanism-e, 

no existeix encara, però existeix el fet que tractant ·els ceps amb ar- . 
seniat, es curen . 

La fórmula que es recomana p er fle.r aquests tractaments, és la 
següent: 

Acid arseniós. 
Garbonat de sosa. 
Sabó. 
Aigua. 

15 quilos 
15 Ol 

15 )) 

65 )) 

Es pr.epara posant l'àcid' arseniós i el carbonat de sosa en aigua, 

escalfant i remenant. Quan la dissoiució és completa, s 'afegeix el 
sabó. 

Aquesta solució és conoentrada i ha d'ésser <1'iluïda abans d.e.l seu 
emprament. S'afegeixen die 1D a 15 v-egades 1el seu volum d'aigua. 

L'àcid arseniós pot ésser subst ituït p-er l'arseniat de sosa; .aleshol'es 
la fórmula é..s : 
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Arseniat doe sosa. 
Sabó .. 
Aigua. 

que es pr.epara com l'anterior. 

32 quilos 
15 )) 
65 )) 
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Fins fa poc s'havia cregut qu¡e era necessari fer els tractaments im
medïat.ament després d-e Ja poda, per tal com les polvor.itzacions_ tar
danes no Jten~en 1eficàcia. Ara, però, després dels estudis de Moreau i 
Vivet, s'ha pogut veune que els tractaments -es pod.en retardar sense 
cap perill i sense que en disminweixi !'•eficàcia. Es necessari, però, de 
repetir-los un parell d'anys seguits. 

A. QUIXAL 

Ajudant del Servei de Viticultura i Enologia 

·L'olivera és arbre anyívol 

~ ENSE que hagi estat demostrot, almeny6 a nosaltv'es no ens consta, 
U tothom afirma, .en parlar d·e l' oliveva, que el bon conreu pot deter

minar la successió regular d'e loes collites. 
Gairebé tots els llibres afirmen cat1egòricament que l'oliv.exa no és 

arbre .anyívol . Cureu-la bé, us diwen, i us donarà fruilt cada any. 
Hi ha, p erò, pràctics intelligents que ho negu•en.- L'experiència- de 

molts anys .e.ls demostra que normalment no poden haver-se dues gros
ses colli ~ es .i que si això esdevé és sols exc-epcionalment. 

A l'estranger, centenars de proves vénen a confirmar aquest critJeri. 
Heu' s aqui una de ben fresca: 
«Il Coltivatoren publica en el u.úmero 23 (20 d'agost de 1923) un 

article d1e1 d'octor E. Mancini, 161 qual ha estudiat l'avortament de la 
flor de l'oliv>era. L'aurtor, abans de passar a d•escriure el r.esultat de 
les seves observacions sobre .aquesta curiosa anomalia, descriu l 'oli
verar on foren :ftet·es. Aquesta descripc.'ió és la que ens inter.essa; d'ella 
se'n deriva un cop més que l'oliv>era és arbre anyívol. 

El doctor Manciru, qu e és ajudant. a l'Escola Superior d'Agricultu
ra de Perusa, dil.l textualment ço q).le segueix (1). 

Les plantes ex.aminadoes formen pa-rt de l'oliv>erar del camp expe
rimental de l'Escola i des d!e fa més de vint anys són cultivades amb 

els més racionals ?nlètodJeiS de conreu. Són esporgades cada; any per 

(1) El subratllat és no~rre .. 
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esporgaclo1·s expertíssims, netejades del fogall sempre que és necessari 
i tractades dues o tres vegad€s a l 'any amb brou bordalès. 

La majm· part de l€s plaptes està .plantada a la distància justa, 

p:erò són d:isposad·es sense ordre regular, com !en la major part del.¡; 
vells oliV'erars de 1a regi'ó. 

El terreny és sembrat, però .al voltant de J.·es plantes es dieixa una 
superfície aproximadament igual a l:a •projecció de la copa, on no es 
sembra. 

Els adobs segueixen un torn de rotació. 
L ,...oliverar és divid.it en tr·es parts i cadascuna, rep, per torn, unn 

adobada amb fems , clesp1·és amb adobs ve1·ds compLet0ts amb feTtilit

zr.rnts univenals, i, pe1· últiJrn, adobs químics. 

Ultra la t1·ebal lada, relativam.ént fonda, d'hive1·n, pe1· l'em!e1Tannent 

dels ndobs, es f an dues xaTcotacles :i es treuen els xucladors .a 
l'agost. 

Les plantes no tenen totes la mat<eixa edat ni la mal!eixa força ve
getativa i són més o menys atacades per malalti1es, 1espeéialment poer 
la ronya que s'ha deS'enrotllat amb certa ,e:xrt,ensió, sobretot .a conse
qüència de 1es p·edregad'es qu:e fa tres o quatre anys perjudiquen con
tínuament aquesta regió, i també d'els hiverns rígids ·en virtut dels 
efectes de les gl.açad1es que tenen lloc sovint degut a l'exposició de l'oli
verar. 

Les cures de conr·eu tan mirades a les quals és sotmès l 'oliverar, 
porten llur efecte benèfic damunt la prod'ucció. En 100 plantes que 
constitueix l 'oJ.iverar del camp experimental,- d'e les qu:als una Vintena 

són molt joVIes, han donat des de 1908 .a 1922--.. a excepció dlels . anys 
de la guerra durant el s qua,ls foren interrompudes les observacions· -
les següents producci ons: 

Quintars mètrics 
d'olives - Quilos d'oli 

1908 20'1ï 387 
1909 5:61 103 
1910 15.31 293 
1911 1.80 37 
1912 16.43 341 

_1913 9.62 160 
1914 9.74 . 174 
1915 23.45 387 

/ 
1920 1.60 33 
1921 23.09 417 
1922 4.03 . 89 
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. 
:E;s evi dent que J'oliv<er.ar, per les cures que rep, és altament pro-

ductiu i compensa amb .escr·eix ];es despeses no petiúes que per .ell es 
fan. Essent .aquestes les condicions de l'oliverar i practicant-se des de 
fa m és de V·int .anys aqruestes raciQnals op1eracions de conveu , hom ha 
d' açlrnétr~ -que totes les plantes hagin sentit els beneficis d•el conreu 
curós al qual estan sotmeses. 

Fil!;S aquí 1el Doctor M.ancini, el gual, dlesprés d'_aquestes parau1es, 
passa a descriure les seves observacions sobre l'avortament d·e la flor. 

Ara nosaltres remarcar·em .alguns punts. El Doctor Mancini recalca 
dhnerses vegadJes que l' olhn~rar és conre~t .amb la ·major cura i ra
cionalitat; això resulta evident de la descr:ipció detallada que .en fa. 
Es ben esporgat per oésporg.adors ·exp¡e~tíssims cada any, condició / essen
cial per asso'lir la producció anyal; és adobat copiosament amb ma
tèries orgàniqt,es abtmdants i amb tf.ertilitzants minerals, s·eg1.1int u]la 

.alternativa vegular i racional; rep totes les tre·bwllad•e!S neces¡;àries. Es 

d·e suposar que l.es malalties seran combatudes, sinó, no s'explicarien 
les repetides afirmacions d·el Doctor Mancini respecte a la raci'onalitat 

qel conreu. Això, per altra part, queda confirmat recordan.t la cura 
del fogall ·i els tractaments amb caldo bordalès. 

L'únic punt negre r especte a aquesta racionali:at 1està en >el fet 
de l'associació amb plantes herbàcies; però hom té dret de pensar 
·que •estarà basada. ·en principis .agronòmics i qrue per aix~ no pot per
judli car la producció ¡;;egul.ar d·e l'olivera. En conseqüència., l 'oliverar 
és conreat de la millor manera possible, prodigant-li tates les cure~ que 

n ecP.ssita. 
Com r·esponen els arbres a aquestes cuPes? ¿Donen cada any 'a 

mateixa producció o produccions eembl:ants, com s eria natura-l? No; 
don.~n produccions alternades. Després d 'una fort.l fructificació, se

¡;rut:ix una vroducció migrada. 
Les cures a l'oliverar no canvi1en; l'esporga és la mateixa , iguals 

els adobs, idèntiques les tre.ball.ades, però la producció de 20 quintars 

pas'sa .a 5o d'e 15 a 1.80. L'arbr.e no dóna dues collil!es seguides abundants. 
¿Es · vol una demostraciÓ més dar a de la tendència anyívolll. de 

l'olivera? 
Es possible que el s qu~ sostenen que l'olivera pot prodtúr cada any 

amb :;tbundància, no puguin recomanar un tipus de conreu superior 
al que. es .pr.adica a l'Escola d 'Agricultura de P erusa. Si, malgrat 
aquest conreu tan curós, la pro·ducció n o · oodevé constant, ¿a qL1ina 

m ena de · conr,eu s'haurà de recórrer per a ssolir-la ? 
Això ·ens ho hauri.'en d'expl:icar els qrue negu en la t endèn cia anyí

vaJa d'e l'olivera. 
AGR1COLA 
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COMENTARIS 
Els agricultors japonesos 

El problema obrer al Japó ha pres, d'ençà de la guerra, ums ca
ràcters ben occidentals. Les antigues tradkions s'han fos al -contacte 
de l'industrialisme que h>a envaït l'imperi del Sol llevant. 

Els obrers de les fàbriques s'insubo.rdinen, fan vagues, cometen at.:mp
tats, pr,a¡ctiquen els sabotatges com els obrers europeus; l'últim terra
trèmol no ha fet més que agreujar 1§1- situació. 

La condiJCió de les cl'asses necessitades és veritablement terrible; 
un .corresponsal d 'un diaa:i europeu parla d'homes que han d'alimentar
se dels residus que troben en mig de les escombraries, i de f1amílies 
condemnadeiS· a ·considerar l'honor de les filles com la última reserWL 
de l 'economia domèstica. 

També el camp, on semblaven més sòlids els vestigis dels antics 
costums, és travessat ·per una onada d'exasp·erat descontentament. 

Les wndic1ons <lels pagesos són miserables i precàlies. La misèria 
s'accentua al camp on una agricultura pobre, sense capitals, amb pocs 
instruments agrí-coles, vexada per exigències exagerades dels propie
taris i del fisc, exposa ·el :pagès a sacri.ficis, a limitlvcions i a v{)ltes, a 
carestieiS·. 

L'únic ingrés el proporciona el cu-c de seda. Hi han al Japó 5 mi
li.o=n·s i mig .cle famílies pageses i 6 milions d'hectàrees de te·rres comea
des. D'aquestes famílies 1.669,000 són propietàriel' de la tex~na qu~ 

conreen; 1.554,000 són arrendatàries i 2.331,000, disposant de poc ter
reny, són al mateix temps, propietàries i a:rrend.atàries. 

El 50 per JCent de la propietat és inferior a mitja hectàrea ; d 25 
per cent VIaria emtre mitja hectàrea i un.a hectàrea i el 18 pe·r cent 
entre una i t:res hectàreeiS. 

Segons les xiiÍI'es del Ba.nc Hipotecari, els terrenys arrossals pague-n 
un arrendament en producte, de 1,200 quilos d'arròs per hectàrea i en 
els a.rrossals de ISecà l'arrendament és de 200 yens (unes 600 pessetes) . 
Demés el fisc pesa du:oo.ment gravant ·amb- 100 yens (300 pessetes) per 
hectàrea. 

Els pag-esos •són IS·empre en deute presoners d'una terra que no ar
riba a donar-los per menjar. 

Fa tres anys que s'agiten demamant una disminu-ció d'impostos i 
un repartiment més equitatiu dels productes; e1 perill d'una revolució 
corre pels 1c-amp1S· i fins en .algunes locali·tats ha_ fet sort el crit : la 
terra 18:.ls pagesos. 

La ·condició del Japó, diu el -corresponsal, és ben semblant n la 
R'llssia poc abams del triomf dels bolxevistes. 

Les verdures ï · el càncer 

El càncer, malaltia potser més terrible que la tuberculosi, va -es
tenent-se 1a tot el món .d'una manera tan alarmant que ·els metges co
mencen a preocupar-se'n seriosament i e-erque'n, ·en la impossibilitat 
de curar-lo, almenys d'impedir qu-e es converteixi en un nou flag-ell . 
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Per això els estudis sob:re aqueJSta malaltia s'han multiplioat extraor
dinàriament en els últims anys i amb ells les teories i les -hipòtesis 
per explicar-ne l'o-rigen, la difusió i la 1cura. · 

Recentment, -al ·congrés· del càncer, celebnat a Estrasburg, un metge 
ha tractat la q4estió d'una manera .que ha d'interessar els agricultors o 
almenys una catego-ria d'agricultors: els hortoJans. Per aquest met
ge - i per .altr-és seus -companys - moltes .formes del càncer del tub 
digestiu són ocasionades per la ingestió habitual de verdures .cTues i 
per això pensa que seria convenient de reglamentar l'ús dels fems i 
aels . SUJCS de femer ert l'adobada de les plaJOtj:lS d'lhortes destinade~ .a 
és·ser consumideiS· crues. · 

El ·congrés d'Estrasburg per això ha formulat el vot «qqe els fems 
i els sucs de femer haurien d'ésser i'ormalment prohibits pels· conreus 
d'·h ortalissesn. 

Nosaltres que no som metges no po.dem opinar ·en aquesta qüestió 
concreta i ems limitem a expOISar-la sense vaTiacions. 

Però ens sembla que efectiv-ament, com a mesuva d'higientl general, 
caldria, en l'.8Jd oba da doe· les •p-lantes d'horta, prescindir de oe.rtes matè
ri-es i substàncies repugnants, tant més qulllnt poden ésser causa de la 
transmissió de .greus m-alalties. -

Les delícies de la llei seca 

Els carabi1nérs de New York havien observat des de feia algun remps 
que tlls equipatges .d·e molts viatg_ers .prooodents dt'Europa eren molt 
ben provis-tos d'unes lllmpolles que cont~ien una «loció pels .oobellsn. 
Entre aquesta g·ent gelosa de la cqnservació dels cabells, ~ls calbs, que 
no en ten€1!l·, -eren abundants . E~aminat e;l -contjngut de les ampalles 
hom ha pogut v-eure que •la «loció pelos cabellsn, adquirida a París i a 
Londres no és res més que wisky. 

Si els americans amics de l';alcohol i d-e l-es begudes són perseguits 
a llur paí·s no /ho són pas a l'estranger. ~·er això marxen cada any en 
-colles i u,n co·p f-Ç>ra d·e llur terr·a es saturM d'alcoh.oJ f-ent un xi-c com 
els .camells qu ., acumulen :provisions d'aigua i pod-en així travessar 
-el desert. Un par-ell de mesos de borratxeres seguides els .permet d'ésser 
virtuosos, 8J1menys aparemlf.mEmt, durant un any als Estats Units. 

Els . turistes ·am·ericans que han estat .aquest any a Anglat-erra, no 
han fet gr.a\ls 8Jdqpisicions a les botigu·e.s londineses, però han deixat 
25 milions de dòla:rs als bars britàJnics. 

Una quantitat que tJns re.sold·ria la crisi vinícola. 

La puja dels preus 

L'augment de preu de les coses. La revista «La Renaissence poli
tique et litterair-en fa en un dels "darrers números un estudi comparatiu 
de-ls preus d-els lloguers a •P8Jrís a través dels temps. Cap al .segle XIV 
els pisos mi.llors del car.r-er S:aint D~nís no costaven més de 300 francs. 
Un •Canonge molt .amd-c .de les -comoditats, pagava, per un allotjament 
mo1t -confortable, 30 frllln.cs .per 'any. Les cases per obrers vali-en deu, 
vuit i fimJS quatr-e fran.os. 

Hom cita el cas d'una senyo.ra que rebi1a sol·ament grans senyors .i 
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v1v1a amb un luxe inscJ,ent, qu e per tota una casa pagava 180 francs 
l'any. 

I fa cent any s? o era com quatre segj.oo abans, però el :augments 
no podien comparar-se pas amb els que hem so.fert des de 1914 a 1924. 
El gran novellista Dumas en 1824 p er un piset bonk de dues habita- . 

cions, m enjador i cuina, al carrer rSa int Denís, pagava sols 350 franc , 
mentre avtü el mateix pis, potser ·enxiquit i tot, ·costaria almenys 3,500. 

Si fessim el mateix ·estudi per les terres trobaríem també un oüg
ment encara que egurament, no talill COil1Siderable. Al camp les .coses 
caminen sempre més .a poc a poc. ~ 

D'aquella herba higromètr.ica 

Refere11t al Comentari publi cat en un dels passats Tiúme1·os d'A
L'RICULTURA d'aquella herba que anunciava la pl:uja o humitat, nov-es 
clarícies en podem donar als !D.ostres lectors . 

Un amtc ens n'ha remès lilla mata, indicant-nDs que de COinrl'ormitat 
amb la nota publicada, efectivament havia assolit enguany q:ue J1a 
estat any de secada, un ex'traorc1inari d·ese!D.,rotllament, p11ix essen_t de 
petites propOl'Cions, enguany, la mostra remesa té l,40 metres. , Din que 
,al seu pob1e en diuen daudia~ o claudinal... Examinant-la hem pogut 
veure -que es tractava de l 'herba ·Coneguda en altres punts amb el 
nom de Queixa~ de Vella, i en castellà C1"Uz de San Fe1·nando; el nom cien
tific és TTibu~us te?-restTis, la qual viu ·especialment en ter
renys pobres, més no hi ha cap ·explkació científica que faci bona l:;t 
dita popular. 

Noblesa dels espinacs 

J o. no sé sí el lector ama com jo aqu•eti.x'a preua:d.a hortalissa d·e tan 
freqüent ús domèstic, que etS .menja amb mongetes, en truita, amb 
pan&es i pinyons, amb llangonissa, amb pana,dons, a l'olla, amb con· 
gre, i que àdhuc als bons h'otels serveixen l a, crerma d' espinacs. 

D'acruí .en endavan•t , els espinacs van 'fll assolir un erhpleu més ·extens 
i més noble, puix segons .l 'lh.o.rticultor frrulllcès Mr. Noger, -els tron cs i 
tronxos d'aqueixa verdura , són una -exceU.ent .matèria pe~ a fabricar 
paper, però nD un paper qualsevol sinó de qualitat. 

Diu que eLs espinacs tenen un 46 per 100 ·de cellulosa, qurutü la palla 
no en té :tnés que ·el 6 per 100. Diu qve després de molts ·expe·riments 
a l'escola paperera de Gre11moble, amb e1s espinacs s'ha arribat a fer 
un paper qu-e iguala · ·en ,c'onsistèlillci.a .al pa.per nomenat japonès qua es 
fabrica amb ·!l'ls d.esperc1icis de les fibres rd·e la seda. . 

El Jow·na~ . of Indust1·ial and Enginye1-ing Chemiste aconsella que 
es facin .graThS semblades ~d'espinacs, la qual ·cosa domaria _grans. ren
dimeiJ.ts i aba-:r.ataria el paper. 

Els .Adobs qu ~ 'es de la casa Quintana & Torres- Tarr agona- enriquei
~ zmz , xen l'Agricultor. Aixf ho certifiquen tots els que els 

han empleat. - Ous desinfectants per a ga llines i colom!'! 
QUINTANA & T ORRES : Carrer de Barcelona, 4.- TARRAGONA 



Compañía Anónima Elevador Hultic:eJ'Iular 

de Productos c:aruetle 
Químic os 

la bomba que 

Sollat dc ferro dc menys stasta 

.:lasses cspeeials L'única que s'Instal'la 
sense baixar al pou 

per a l'aS!rieultura Pot funcionar a mà 

T llc:ids Sulfúric:, muriàtic: 1 
nurtc:, purs l c:omerc:ials 
lllums, Bisulfats de sosa 
SUlfat d'lllúmina, de sosa constructor: 
de zenc:. rtini de plom, LUar- A. Piñol sUri, Sulfur de ferro, etc. 

HONt:llDll, 23 les Franqueses 
Barc:elona Provtncllf "'e Barc:eiono 

-: ........................................ , ............................. ~ 
.................................................................................................... : 

ASSECADORS Demanint-se : 
detalls i 

per a productes agrícoles pressupostos 

Maquinària Subministres industrials 

Mallorca, 2so C. A. GullinO, lng. Telèfon 1066 o 
Llúria, 100 Telegrames: 

BARCELONA Agència Tècnica General " GuJJinoatg" 

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

Campió oficial durant 
17 an ys consecullus 

Màquina d'escriure 
UNDERWOOD 
Companyia Mecanogràfica 

Guillem Trúniger, S. A. 

Balmes, 7 Barcelona 

··-------~-----------------------· En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRJCUL TURA 



Està vostè encara 
empleant aparells I 
antiquats? 

Podem proporcionar a 
V. el mitjà de sulfalar 
amb un cos! llmita
dlsslm eb seus vinyars. 
Oemani'ns dades i refe
rències dels cèlebres pol
voritzadors " CIVETTE" 
d e b a si, "FUTUR" de 
carr o, i s'admirarà 
de no tenir-los encara en 
ús, puix poguent fer un 
treball perfecte amb 
un sol operari, té encara 
empleat"s una legió 
d'obrers que sulfaten 
tard i malament sos grans 
vinyars. Demani vostè 
Catàle~. lnformi's amb 
tem os tl'adquiririt. " Cl
VETTE" i "FUTUR" 
són d'un co~t limitat i 
donen completa satisfac
ció, en pla o en pendent 

Escrigui a 

Establimen ts Vfti~ 
coles P. Casella¡ 
Méndez Núñez, 4, 
pral. • BARCELONA 

B~scules 
• 

c~•xes pera 
cabals 

ParlAment, 9 

~&lrC$C8~®1íl)~ 
---·-----------· •••••••••••• 

-~----
., 

Aquesta lo
togra lla és 
d'un dels 
aparells que 
treballen en 
els Vinyars 
Raventós, 
productors 

deiXam
pany Co
d orni u. 
Un dels 
500 que 
estan en 
ús. 

r············································ 
.. 

AL THEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

per a tota mena de bestiar 

lllflflll lf lllllllllll llll llflllllllllll lllll lllll llllllllnl 

Rendeix la major utilitat 

en l'engreix i la producció 

de la llet 

. .......•....................................... 
En cgrlg'l r-vos a les cas~ anunciadores~, citau AGRICULTURA 
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INFORMACIONS COMERCIALS 
Vins 

Dura' poc l'·ale,çrria a la casa del pobre i molt me11y-s o,ncara les es·pe
rauc e.s d'e servar-la. Di•em això, tenint en compte aquella lleugn a im
pressió qu,e retrèiem en l a__ passa€! a crònica respect:e a senyals o augu
r is d·e millors dies per ,a ls vinyaters. Podríeni. afegir que, en. realita t, 
la t e11.(]ència n o arribà a ·que ·exp~rimentéssim r;esultats pràctics de l'in
significant a.venç, i qt11e seguim, per tant, ani oB ér.em. 
, Frer això sens dubte vén·en reprenent-se l-es campanyes fins . i a tant 
que I-as veus de la ' cris.i arribin a ésser escoltades p er si serà possible 
posar remei a la si:uació. I la ·' campau7a cl!e.Js nostres davanters. de 
la vinya, per tant que ardida, no té l a sortG.sa troba.lla de· la gent de · 
dalt. DP.sDr·-3$ òr. P inj.a. i _ravarrfl,- J'.As semb1ea d'Alcàz·ar de San Juan, .... 
on l' opinió ha pogut l'nbstrar-se f-erma en tm punt: exilar de la virú-
ficació i dels cupatges que fan els maga tzemistes amb rni.r e·s a l ' expor-
ta ció , l 'alcohol n eut re de nro-eedència no viniea . ' 

Mtes si l'opinió és ferma, manca d 'aqliella unanimitat que caldria. 
- L'excepció hta vingut de l' Associació~¡, ae ViniéultoTes del Reina, decla-, 

/ 

V·INYATE 'RS prov~u els CALDOS A BASE DE SOSA 
són els més moderns i de més eficàcia: Demaneu fórmules als Magatzems 
de drogues o dirigiu-vos a SO~YAY & e,a._ Ap<J. rtat 4q3- BARCELONA 

rant-se. · àmiga del remunta~ge amb alcohols extravínics. Les conclu
sions de l'Assemblea d 'Alcàzar rep1ercutiran a rreu d·e la Manxa. i Ciu
dad R eal, però som p1essimisf.;es en creure una r evo.lució tan imme
,r:J iata com h trist a r ealitat reclama. Quan voldran posar-se· en tasca, 
proba~em·ent serà tard. 

I si n c, aconseguim que la millora d·e situ ació sigui per c-asa, des
travant costums, avor-r int apli ca-cions fiscal-s i intensi.ficant el consum 
I~acicíhal, la re-soluc.i·ó de fora amb !ra.ctats &erà· de molt de t-emps un 
somni. Bé -som a ex•p erimentar com els valors d.e moneda s' enfonsen 
de, dia ~n d ia, i >as senyaladament els francs, per a no poder-nos permetTe 
cap illusió sobre la base d' afers amb l 'estranger. Avui, en la general 

. d•esconfi.ança. dels crèdits, i malgrat l•es mesures d·ef•en~iV'es, no cal pen
sar sinó en un isolfl¡ment d'E-spanya, pel qual el comerç i la indústnia. 
ja· angoixac:Ues, siguin impotents i m enin una vida de raquitisme def•en
s.iu. La p1·oducdó- agdcola, mal pneparada, i s.i no del tot desatesa, 
almenys massa oblidad·a, tampoc està .en condicions çle poder-nos com
pensar. 

M:olta cosa es mou i trasbalsa en otdre a r enovacions polítique , 
I }J8l'Ò eJS puntS de ViS~a cl!e reconOffiÏa no eS ffiOd:.ren, pOtS2l' perquè 

essent gre1.1s i coin.plicadtes les .solucions, entremaliats ·els moments, 

• 
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s'e tà esp erant- v·ell v.ici- en les 11esolucions automàtiques que casual
ment s'escaiguin. 

No ·es r edueixen •els _preus <1e.J.s salaris, augmenten eJs pr1eus de ma
t èries i adobs: -el p11eu del vi és ruïnosament estacionari: de pessetes 
1 '85 a 2 grau hectòlitre.. . però les transaccions tan fl'edes, malgra•t 
t enir en porta la primavera, que vütualment les pod'em considerar des
sota zero. 

Fiins quan? T•emem que per molt rue temps; p erquè amb el que fa 
que reclamen ja seria tanmateix !hora qu e .albiréssim una ·celístia i un 
poc d'atenció per part dels que ens senten i no •es moue11. 

PEREJ. LLORT 

Olis 

La situació del meTcat mundial d'olis, està passant un període de 
calma i·nd·ecisa, tothom té la vista a Andalusia i les orelles atentes a 
lo que sobre cili diu o pot dir el Directori del Govern EspaJnyol, i és que 
solament en aquesta regió 1li ha oli, i el que té no és molt, puix se n 'ha 
tret un número ·considerable d-e tones. 

P erò durant aq,;esta •espectació passen coses dignes d'an<Jtar-se; 
quasi parallelamrent a que ens augmentessin a vint •pesset-es or (que 
són aprop d'e trenta dues ·en moneda. corrent), França crea un impost 
d'entrada pels oUs relfinats,- i és que la nostra nació veïna, que és la 
creadora de la indústria dels oJi.s desbdorats, ha 0st que aquests dies li 
han invadit e·ls seus m€-r cats ~els olis abans dits de procedència ·italiana 
i espanyola, i ells p·er a d•ed'ensar la s eva indústTia han c:reat un impost 
sobre aqueixos .oJ.is; aix-ò natu:ralment, que per nosaltres és un gran 
pérjudici, però no deixa p·er a ells d'ésser una mesura de bon govern, 
puix •Pl'otegeix les seves indústries. . 

La més xocant de totes, però, ha sortit d.e Ia Cambra Agríco.a de 
Jaén; aqu·e.sts senyors, entre •altre.s coses, han demanat .parÜcipaJc:ó en 
els negocis dels exportadc.rs; no estaria mal que els ho concedissin i 
veuríem com els senyor propietaris andalusos hauPien el major marge 
de._ benedici de 1es seves olive res, sé.ns pTeocupar-se gens ni mi•ca del 
seu conreu. Veieu la diferència entre ells i nosaltres: ells rics, voleu 
que -els hi portin a casa, mentres que a_ casa nostra veiem el p·etit u.livi
cultor com porta l'<J.liva al Sindi-cat; allí procnren elaborar-la el miUor 
possible .per a QJbtenir un hon oli i enviar-lo si és possible directament 
sens que tingu;in que mediar-hi per r es els expor:adors; ells volen qu·a 
els ho po1tin, nosaltres anem a buscar-bo ; veurem qui guanyarà. 

La situació del mercat andalús no re.flexa res• de particuiar, no deixa · 
veure la baixa, però tampc.c dóna cap norm·a d'alça, l'úni·c que hi ha 
és que l'oli no abunda f ·es pe.r això que e.s van augi1fentant els dreb de 
sortida i es creu que s'aniran · augmentant fins arribar per m edi de dit 

- impost ¡¡, una prohibició real de l'exportació. 

• 

Es parla d'una tancadà pels D1is, en bocois i barrils, això seria una 
injustícia, perquè ens mataria les marqu·es -creades en aquesta classe 
d 'envasos, més importants i de més rendiment p.er a la nació que les 
llaunes, que almenys el cinquanta per cent d'enes, degut ·a la setva 
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dificient ·preparació, serveixen p-er desacreditar •els nostres ol:i.s eu1 lloc 
d~ po.sar-los- en -bon lloc. 

Si en política d'olis s'ha de· protegir, s'hauria de f•er amb la cara desca-
- berta ; per ·exemp~e, sabem que ;els no.stres competid.ors són França i 

Itàlia; bé, doncs, que tot :l'oli que allí s'enviï qu·e pagui dob}es d'rets; 
aquesta és la única manera que ·podem jugar amb avantatge en contra 
d-els nostres -competidors. 

Els mercats a:ndalusos estan ·elll·calmatS, els o-lis corrents han fet una 
baixa .bastant notabl-e·: es cotit:baven a 96, mrugatzem Sevilla i Màlaga, 
;i avui es fan a 92 rals l'arrova; ara cal anortar que ningú vol vend're 
i es resisteixen a cedir, lo que [a que la baixa no sigui tan groosa com 
seria, si oferissin molt. · 

Els olis al sulfur, escassegen, per el qual hem vist cotitzar a 190 els 
de·· baixa aJCi:desa i a 145 els corrents, tot els cent quilos i sobre mòll Se
villa o Màlaga. 

LISIN! ANDREU. 

Cereals 

No hi h;i. manera que es decid<eixi francament ·el mercat de ce11Bals 
d'aquesta plaça. Durant la passada setmana,, és coert que hi ha hagut 
gran fermesa en el:s p11eus, encara que no en l!;otes ' les classes, però 
s'ha notat que seguia l'abstenció de comprar p-er part de certs fa
bricants, malgrat les operacions realif.zad•es en els vuit dies dar11ers 
hagin assolit un majo'l' volum . que no pas en la ·pr.'imera setmana de 
la quinzena. 

Hoem dit que no tots els preu s havien 1estat igualment ferms, i" d'i
ríem millor que no tots han tingut igual augment. Així, per exemple, 
els blats superiors de Castella no s'han mògut de 45 pesse.tes els 100 
quilos en vagó d'origèn, i ·en canvi es demanaven preus més alts en 
proporció per les altr.es classes de blat Manxa i Extremadura que no 
se solien pagar. Els d'Aragó s'han cotitzat a 52 pessetes. 

L'augment de preus des quoe l'alça va ini"ciar-se amb els blats de 
Castella, ha 'estaJt de 5 pessetes eJ.s 100 quilos, i d''aqueixa procedència 
precisament era oel major stock que hi ha.via a la plaça. Per cert, 
qu<e d'aqueix augment ben poc n'han gaudit .els fabricants, tota ve
gada ·que per oausa de la competència, la majo·r part d'-ells van ven
dre, en in'iciar-s-e la puja, bona cosa de farina per a entregar de se
guida, la qual cosa ha estat causa que no pugés 1a f&rina 1en pro- . 
porció al preu del blat, peT.què els lforners s'a:bstenien de comprar a 
preus alts i anaven gastanl!; les partid'es comprades a més baix preu, 
i tot lo més, per no esperar a fer compr-es quan l'haguessin acabada, 
Jlan fet qv,alques con'lp11es a preu alt per anar barrejant an:íb . les 
<existències que tenien. ' -

P·erò és d'esperar que quan lles entregues de farina dels ajustos 
fets s' hagin acabat, i les existències actuals igualment, no quedarà 
a-ltre 11emei als fabricants que llançar-se a comprar, encara qwe hagin 
d'apujar la farina, i els flequers, amb ganes o no, hauran de pagar 
més la farina, si bé que, com que els flequers són ~eJ s únic"' que no 
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juguen mai a perdl·e, i tenen ttot l ' apoi de J€s autoritats, per ia ·l que 

no provoquin un conflicte soc.ial, pagaran més la farina, però obtin

dran autorització per apujar el pa. 
Els preus pagats segons consta oficialment a la llista dels Corredors 

d'e Comerç, són els segü•ents: 

Candeal de Castella. 

MaiL'Ca Candtea l. 

Aragó . .. 

Ex~remadura blancs. 

Extremadura Cruxer. 

Promig del preu d'eJ blat de Castella. 

42'00-45'00 

43'50 

52'00 

42 ' 00-42' 50-43'' 00 

43'00-43'25 

44'00 

Tot s'entén per pessetes els HÍO ·quilos, posat sobne vagó d'o1·igen. 

El blat de moro Plata disponible segueix encalmat i àdhu c amb 

t-endència a la baixa, a cau a de la depreciació de la p·e seta. Coli.

tràr.iament, puja a o1·igen. Per a embarca.r al maig s'han fet opera

cions a 28'00-28'50, i pel juny se n'han :Vet a 27'25-27'75, tot pessetes 

els 100 quilos caf., d·e blat de moro Rye Terms. 
LLUIS MARSAL 

NOT I C I A RI 
Els ametllers a l'Aragó, segons llegim en un periòdic, h an estat 

enguany objecte d 'enorme plantació, singularmemt d·e la. mena nome

nada desmai. 
. Tot serà que do•ng uin els J:esultats que diu el periòdic d'on treiem la 

notícia, el qual diu que¡ amb les plantacions d'ametllers es transfor

maran los le?Tenos pobres y secos, en. veTdadeTos filones de oro, ma

jorment qu'an afeg·eix crue hi ha la imp1·esión q'lhe· muchos montes in

cultos se1·àn, por tales medios, utilizados. 

-La Camb1'a Agrícola p1'ovincial de Bar.celona ha qu edat així cons

tituiida: D . . Carles de Fortuny·, President. D. Santiago de Riba, vice

President primer; D. Firmo de Casanova, vic'e<-<President segon; Don 

.Don;tèn.e-c Fatjó, T.reso.rer, i >D. Joan Parellada, C<Jmptador. 

En la darrera ses·sió c·è1ebrada van pendre .possessió els nous iodi

vidus elegits, i es va desj.gnar a D. Leonci Soler, Marcl1 per a repnsen· 

tar a la Cambra al •Consell Provincial de Foment. 

-Els transpo1·ts d'adobs. Per a •evitar que succeixi ço que 'Va succe·ir 

a l 'època que pr.c.cedí a la sembra, retardada u•D• •bon xic per l 'escasse

tat de vagons que hi havia a les estacions, el Delegat Tegi de• transports, 

per ferrocarril ha d'eclarat preferents els transports d'adobs, per un 

- termi-ni que dufaTà fins al 31 ·de maTç pròxim. -
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' -El consum de st¿c1·e. Del consum mondial de sucre se'n formara el 
lector 1.ma idea ten.int •en c.cmpte que aban.s de la guerra se''ll consu
miren 17.500,000 tones, i l'any 1923 va pu jar a 19.035,000 tones. 

alguns països com els Estats Units, han passat de 3.800,000 tones, 
a 5.500,000 tones l 'any passat i .a Espanya, passa de 165,202 ton,es l'any 
1917-18, a la xifra .d-e 202,000 l'any 1922-23. 

-Els sinis tres de les pedTegacles. L'Instftut A.grícola Catal~\ de Sant 
Isidro ·ha començat a .pagar les indemnitzacions als as.s.c.ciats de la 
Caixa de asseguran<:es mútues cc.ntra les ·P'~dre.gades, dels sinis~res 

ocorreguts per les pedregades de l'any darrer. 

-Lleis prohibitives ~e l 'alcohol i del vi de XedÇ. Desenrotllant 
aqueix tema ha donat una conferència el Dr. D. Fermí Aranda de 
Xeréç al Foment d·el Treball Naciona l, per a tractar de les excel:lències 
dels vins de Xeréç i 'd·e• l a prote•cció de que són creditor·s. 

Digué del vi del séu poble que era vi .de vida i, demés, antineurastè
nic: que Xeréç, àdhuc essent un poble, é -el tercer contriiliuent d'Es
panya, el qual per arribar on ha arribat s'ha tingut de gastar cinc mil 
m.iliO'll . 

-En defensa dels inte1·essos de la vinya, els -elememts viticultors ca
talans han anat a la Rioja i Manxa c·elebrant mítings ·en distints pobles de 
la regió, preparatoris d'nna ~snnblea magna que e celebrarà a Logronyo 

el dta. 17 del mes passat, amb e·norme as istència de ·delegats de tots 
èls ce•n.tre agrícole , sindicats, corpÓracions i autoritats de la regió. 
S'advocà contra lèús de _l'alcohol industrial e.n la coniecció de vins i 
demés begudes alcohòliques. 

Posi.e1iorme:nt s'han anat celebr·ant altr·es actes de propaganda ~'n di
ver es poblacions de l'in~ erior, acabant- e amb una conferència que ha 
clonat a Madrid M11 . J. M. Rovira. 

-Els vins enguixats de la Conwrca de Ca1inyena han -e¡stat objec
te de persecució, i detingudes le expedicion que €S trobaven a le-s es
tacions de la proví•nda de Palència, al:legant que portavem un .excés 
de guix. S'han imposat multes de 500 a 1,500 pessetes als remitents. 
~ Les Cambres Agrícc.le Industrials i de Comerç de la regió arago
nesa s'han bellugat per a solucionar el conflicte. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 

DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

El Servei d'Arbres Fruiters està de enrotllant la campanya d'espor
ga de les oliveres en diferents pobles de Catalunya. 

HaV'ent- e de celebrar una ·exposició internacioJJal de Cooperative 
a Gant (Bèlgica), la !fancomunitat ha convidat als indicats productol.'IS 
de concórrer a dit certamen, on es •podran posar en contacte els centre 
productors amb els consumidors. Són bcJla cosa el sindicats que han 
respost amb entusiasme. 
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El Laboratori de Patologia a•nimal ha portat a oa·p diñerents est11dis 
sobi'e la .flora bacteTiana en la diarrea dels ved ells, a ixí com s'ha dedicat 
a l'obtenció de bacils bo,vins. 

El Laboratori d'Anàlisis ha ef·ectuat dm·ant el mes pas&at, ·els treoalls 
següents: 

Te rres de conreu, ' 6; anticriptogàmics i insectkides, 2; vins i s; mi
lars, 70; adobs, 36; aliments, 7, i diiversos, 2. 

CONSULTORI Bn aquesta secció es respondrà' gra
tuïtament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

P . A. T., ·CHYfAT.-Les seves galli-nes són atacades per la forma ocular 
i nasal de la diftèria. Aquesta afecció -és cO'lltagiosa i cal pe>r això isolar 
els indivtd:us malalts i desinfectar el galliner, procurant de no. .estalviar 
desinfectam t. 

Les .gallines malaltes ·es tracten de la següfliOJt manera : rem tar els 
ulls amb ai:gua tèbia bullida, després posar algunes gotes d'1J!Ila solu ció 
de rutrat de p1ata al 1 per 300 d'aigua destillada. Per nas €S fa. el 
mateix amb l'ajuda d:una petita, xeringa. 

Eil? fan dues cures .per dia, al matí -i al vespre. Durant el tracta
ment, donar alimen11ació refrescant. 

B. M., MONTBLANCH. o li po.d·em indicar cap pnblicaoció espe•cial ·en 
català o castellà sobre l'ús d'els explosius en agricultura; acabada la 
gu.erra les revistes n ' anaren plenes, però no coneixem cap 11ilme que 
•en parli. En italià hi ha &m·avini: La vori agricoli con esplosivi. Roma, 
1923. L'article al qual vostè es refereix i qu•e llegirem pot or.ilentar-lo 
bastant. Creiem que l'ús dels ·eocplosius és tfàcil i no requereix coneixe
ments especial-s. P.otser li convindria •de dirigir-se a la •Societat es

-pany.ola d'·explo.sius que, •ems ·balla pel cap, 'ha fet a1gnna cosa referoot 
a 'aquesta qüestiò, Es -probable que allí puguin donar-li detalls. Aquesta 
Societat té delegació a Barcelona, però no sabem l'adreça. 

V. H., SANT oiVlARTí DE MAI-DÀ.-D:esgraciad.ament els oli!S defectuosa,:; no 
e.S poden corregir amb .res; l'únic camí és el de la fàbrica de refinació 
qúe pots·er no li resultari aconv·en.ient. Hi ha refineries - si l'interessa 
J'hi podríem imdicar o vostè mateix pót dirigir-se a una que segons te
nim entès hi Qui. a Cerve•ra - que refinen pe.r compte de parti·culars, fent 
pagar unes 20 pessetes per .100 quilos d'oli. 

El millor remei és sempr·e' el de trEfuallar ·olives bones. 
Respecte als números que li manquen, ja li han escrit de l'Adminis

tració. 
Hem aprofitat la noticia que ens ha donat; mercès. 

J. C., MATARó.-Un sistema que va bé, segons eps diuen, per sep-axar 
Ja grana d'espàrrec és el segiilent: Al moment d·e. la colli~a dels fruits 
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i quan aquests són ·encara frescos, s'escll!!foen damunt un sedàs, sobre 
-el qual •es fa caure un fil d'aigua que s'emporta la pulpa. Le-s granes 
que quecèelll sobre el sedàs es pos·en .a secar a l'ombra i es guarden fins 
al moment de la sembra. r 

A .. V., SARRIÀ.-'L'aoció del sofre com adob, de la qual, si recorda , ja 
n 'hem parlat alguna veg.ad.a, és una cosa que no ha sortit encara del 
camp científic peT en'tTar en la p.ràctica; per això J.imiti'.s a adobar 
amb els fertilitzants con~e.guts, que són suficient, p el qu·e sabem fins ara, 
per assolir grans produccions. 

R. S: 

CALENDARI 

de sembres plantacions de les Hortalisses i Farratges més 

generalitzats o cultivats a Catalunya 

MARÇ I ABRIL 

HORTALISSES 

Es sembren en tendes o en llocs abrigats : 
Albergfnies -Pebrots de banya, grossos.-Pebrots de morro, grossos. 
Es sembren a l 'aire lliure: 
Agrelles.-'-Àpit ple, gros.-Blede grogues o blanques.-Carabasses 

carabassoneres, carabasses de bon gust, carabasses de Rabaquet i alires. 
-Carts plens, ¡grossos.- Cogombres.-Col de cabdell o soldat, grossa, col 
borratxona (en terres frescals), col francesa i .altres de fulla llisa, col de set 
setmanes, nana; col de Bruselles.-Cr~ixems.-Enciam escaroler d'istiu,_ 
enciam llarg, bla;nc o romà, enciam escarxofet, enciam bleder o Maymó. 

Es planten: 
Escarxoferes (des de febrer).-Maduixeres (des de febrer).-Tomàiecs 

d 'albercoc petit, tomàtecs de pera, tomàtecs de poma, tomàtecs dP po
m da -Espàrrecs grossos.-Espinacs (per collir tendres o abans d'espi
g<~~·) . -Fàsols primerencs.-Julivert.--;-l'llelons primerenc".-Pastanaga de 
taula.-Pèsols de set setmanes, pèsols tirabecs o Çaputxins, millor en 
març.-POlTOs.-Ravanets mitjans, ravanets rodons.-Reïnolatxa de tau
la. -Salsifis i Escorsonera.-Serfull.-Xíndries. ~Xirivies. -Moniatos. -Pa
ta te~ . 

FARRATGES 

Aufals.-Col geganta.-Remolatxes grosses. 
També es sembra per a farratge verd : 
Soi',]o o :\Ieuca dolça.-Trèbp-1 gros o Trèfula. I les herbes dels prats. 
Guixes.-Llovins.-Llanties.-Moresc o blat de moro. 
Per m~aj or detalls dirigir-se a Fills de Nonell, Plaça de Santa Ma

ria.-Barcelona. 
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Heu's aql!í l'empresa lite
rària més sòlida i trascen
dent del nostre Ressorgi
ment cultural. Arreu de 
Catalunya i entre les 
se! e e e i on s e s p i r i t u a I s 
esJrangeres ha estat re
buda amb entusiasme. 

Subscrigui' s a: 
Edlforllll tatolllDil, 5 • .1. 
Ram bla Sant josep, 16, pra l. 
Tel. 4942 A : BARCELONA 

AGRO mÈRICA, S. A~ 
I================== BARCELONA. =====i 

Nou de San Francesc. J4, pral. 
Telèfon A., 251-4 

' 

Sofres de totes 
classe-s per a 
J•Agricultura 
i lnd6stria --

Fàbrica i DlO• 

Jin" a Vilafran• 
ca del Pena~è• 

t:ompastnie Hi nitre & Hetanurstique d' Auzon, s. 4. 
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PRODI!t:TI!S INSI!t:TU:WI!S 
PER il LA JUiRit:IJUIJRll 

Arseniats de sosa totes graduacions 
Arseniat de Calç 
Arseniat de Plom 
Arseniat de Potassa 
Acetat de Plom neutre 
Bouille d' Auzon 

RIUISIH Ol lft I . 
UIDH MUniCIPHl Editorial 

Catalana 
Publicació mensual, re-~ s. A·. -
dactada per I ' Escola 
d ' Administració de Ja Rbl. S. Josep , 
MANCOMUNITAT 16, pral. 

DE CATAL.UNYA Barcelona I. 

Agent·Depoaltarl exclualu: 

M. A. P ·L A NA S 
Establert·Jullol 11i124 

Comerç al per Major de Drogues 
Productes Químics , Herboristes i 

Productes Colonials 
PllSSelst de lll IndúSlrill, 3 2 
Dlreccló Telest.: "PUPLllNll5" 

B ll R t E L O N ll 

Molins i lrituradors "lDRRHS" 
Per a Moresc, Ga
rrofes, faves, Sè
gol i tota classe 
de cereals. Els de 
major rendiment i 
de més durada. 
Proves gratis. 
Més de cent cartes 

de referència. 
I'IJlRt TORRil5 
.Insteu, 12 
Borceiono 

IEn dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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" j Maquinària ï-apat:ells per a l'agricultura j 

l¡ PERE l ~s~g~u~~ ~~ 
Barcelona 

t Diversitat de models i I 
1 taman ys de FIL TRES 

«SIMONETON» per a 
vins i mares : Filtre 

1 «Universal» per a vins, , 
I icors , alcohol , etc. , re
gulable;. funciona amb 
discos de cotóque es 
renten i tornen a ser
vir , per tant , no hi ha 
gasto d'entreteniment, 

' com òe paper amianto, 1 

etcètera, ect. 

D O 
SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I C.A - Vilafranca del P,enedès 
AGENCIA A BARCELONA: Valèn c ia, 2'78 

••• ••• 
PREMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

Pl"{EMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 
.. I I 

PREMSES A MA: TREPITJADORES: BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal·lacions modernu per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics Apar el l s d'anàl isis de vins 

Adobs químics Sofres i Sulfats 

En dirigir-vos a les cases anunc:adores, c i teu AGRICULTURA 



:!.llllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli~lllllllllllllfllllll~ 
- . I ~ 

_ Tractors Agrícoles 
- çç CLETRAC,, 
-

-
-

-

Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de major ren di
ment I de més utilitat per a 
tota classe de cultiu s. 

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

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

Pessetes 1~,000 

Tipus f 9 / 16 HP . 
per a vinyes, horts i petites 

propietats 

Pessetes 6,500 

Aparells complementaris de totes classe:> i 
marques. a preus considerablement reduïrs 

Demanar catàlegs I proves al re
presentant gen.eral a Espanya: 

Automóv"il Salón 
Trafalgar, 52 BARCELONA 

= 
= 
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BOMBES 
tENIRÍfiJGIJES 

GRUPS TRANSPORTABLES 
espec ial ment ind icats per a recs 

--SISTEMA. _________________ , 

HH~~Oll 
mogudes pe~ 
carret ja o d i
rectam ent, 
acoblades a 
motor elèc
tric o motor 
de benzina 

BOMBES 
D ' ENCEBAT AUTOMÀTIC 

Les bombes BllRDOlL O 
PORTEN premsa-estopes i 
van amb coixinets de boles 

Demaneu catàlegs r preus a 

fill D'Erllll BRIJGIJERA 
Rlereta, zs 
Barc:etona 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRJCUL TURA 
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HHJOlfS, HUlfS, JOJXOS 
maons (plens 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 VILLi\L Ti\, de Barcelona, és Ja que millor podrà servir-lo en 

Màquines, Forns Assecadors 

VDA. J. 

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 

F. VILLAL TA, s. EN c. 
BARCELONA 

Oficines. 
Nou Sant Francisco, 28 

Apartat correus n. 0 65 
Telèfon 568 

-
-
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SULFATADORA 

BACCHUSaiO~~~ 
ENSOFRADORES de motxila 
MANEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATALEG 

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

Descompte a Cambres i Sindicats Agrícoles 

CLAPÉS y JULIA 
Agents exclusius per Catalunya dels Super

fosfats de la •Compagnie Bordeialse des 
Prodults Chimiques• de Burdeoe. 

Sulfat d'Amon!ac i Nitrat de sosa. 

Arseniat de sosa i Cianuro sòdic. 
Venedors exclusius del • LYSOL • de la casa 

~chuike & Mayr A.O., d'Hamburg-o. 

abans JOSEP SANT ANA SOLER 

Gran Via Laietana, 17 
BARCELONA 

Apartat 226 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



Anhídrid Sulfurós . Líquid Puríssim 
S. I. C. M. -

Ec·onòmic 

Per a sulfitar mostos , cunservar vin1'>. 
desinf¿ctar recipients, és insubstituïb.e 

Senzill ~ Pur 

~~~~~~ Sals de Potassa 1~~~~~~J 
d'A I s à e: i a 

-.. 

Les més riques 

Exemptes d'impureses 

}~:::::;:::::::;::::;:::::::;:::;:::::::;:::::;:::::::;::::::;::::::;:¡ Les millor presentades ¡ ;:::::=:;:::;:::::::;:::::::=:::;:::::=:;==::::=:;:::;::~ 
Les més barates 

Sens olor~Sens sabor •••••••••lli Enèrgic ~ Econòmic 

Clarificador per a Vins 

AGENCIA DE BARCELONA 

Gran Via Laietana, 4 - Apartat 87 2 

Publiquem i subministrem, gratuïtament, un Butlletí Agrícola quinzenal d 'os

cii·.lació de preus i notes útils sobre Adobs i Productes per a l'Agricultura 
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