
Plaguicida 
T f per a la desr as trucció de les 
plagues del camp i jar
dins. 

Vidicida 
Trias p~r a tenir el~ 

v10yars sans 1 
extinguir la Piloxera, Oi
dium, Mlldew, insectes, 
larve~, etc. 

Ganad i cid a 
Trias per.a Ja higi.e

ne 1 curac16 
del bestiar i aus .. 

Anofelicida 
T I per a matar r as mosquits i evi
tar el Paludisme. 

Sani ci da 
T ' Microbicida, ri as antisèptic, in
secticida i parasiticida 

Dlrttfor; AIJGIJJT MATONS 

tol"lftbort~dors: 

Professors 1 ftcntcs del De· 
portament d'Astrtcuuuro de lll 
nuncomunbm de tllflliUn:t'll 

¡¡Agricultors!! ¡¡Ramaders!!· 

E I alio· 
rats per: 

Assegureu les vostres 
collites-Podeu tenir el 
vostre 

~~:~~ GERMICIDES 
Són els únics produc
tes incomparables 

Avalats per la patent 
d'invenció per a tot 
el món núm. 8S124 
Practicar un assaig 
equival a convertir
se en propagador 
Consulteu el nostre Depar
tament tècnic que us re
soldrà gratuïtament les 
vostres dificultats-

No són veri
nosos- No 
corroiexen 

Demaneu nos· 
tre fullet 

BONCt, CUSÓ i c.a, LTDA. 
Consulat, I • Telèf. A. 4978- BARCELONA 



.i Vi n·i e uit or s _!. 
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 - Catafanes 

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, tr"es, quatr'e i cinc nateries 

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

•••• 

VICENS VILA CLOSA 
(SUCCESSOR DE KEGELS I VILA) 

Passeig de Gràcia, SS · 
Dlrecdó teleqràflca t KE&EVILA. 

TelHon OJS &, 

BARCELONA. 

t\;.S ...................... ~ ... 1S."1·"1·~·~·~ ........................................... ~....-.. 
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maons (pJens i buits), çài:- 
rons: etc., d-eu vostè fa:
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir ~e la terra .tqt 

èl seu rendimer,t. ' 

La casa VJ LLAL TA, de Barc~~ona, és Ja que millor podrà servir-lo en 

Màquines, Forns Asseca.dors 

VDA. 

LINIMENTD~ 
ALDNSD DJEA 

· . PARA 

Cabal los, M ulos y As nos. 

No mas ~Ue!:JO ~ñaf~ en Ja piel. • 

Vejigaforiayresolutivo el mas a ctivo 
Y económico de cuantos se conocen. 
No dlja la marca mas leve en la piel. 
Se garantizan sus efeclosy actividad. 

Se envia un fra~e muesfra a los 
Sres.Veter in~s que lo pidan. 

DEPOSIT.ARios: ..I.URIACHvC~ (S.ENC) 
BRUC/f, 49.- BARCELONA 

Molins i Trituradors "TORRHS" 
Per a Moresc, Ga
rrofes, faves, Sè· 
gol i tota classe 
de cerea ls. Els de 
major re nd iment i 
de més d u ra d a. 
Proves g r atis. 
Més de cent ca rtes 

de referència . 
MARt TODDAS 
AnsteJS, t 2 
Barcelona 

RfUISJft Uf lB I ; 
UIOH MUniCIPHl Editorial 

Catalana 
P ublicació mensual, re- ~ S. A. 
dactada per I ' Escola 
d'Admi nist ració de la I Rbl. S. Josep, 

1 
~~NC?MUNITAT 16, pral. I 

L_ CA T A L UN Y A Barcelona 
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SULFATADORA 

BACCHUSa70~~sa 

ENSOFRADORES de 'motxila 
MANEGUES· p·er a arbres, étc. 

DEMANEU PREU I CATALEG 

CONSTRUCTOR c .. CI.VIL 
Alfonso XII,'66-Telèfon 2217 G-BARCELONA 

Doscompte a Cambres i Sindicats Agrícoles 

VITTORIO SERRA 
CARRER VILADOMF, 126 • Telèfon 937 H. 

Drogues i· Productes químics 
Productes enològics, especialitat 
en colors inofensius per a vi 
Sofre, importació directa d ' Itàlia · 

Representant general i depo
sitari dels Productes ínsecti
cid~s Anticriptogàmics de la 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ;-.~i ......................................... r: •••••••••••••••••••••• : 

:-
: . . 
: 

AVECURA 
L'únic preparat eficaç contra. el CÓLERA, PEPIDA, DIFTERIA 

malalties del fetge de les 

1 DEMÉS AUS DE_ CORRAL 
GALLINES Engreixa lles fa més ponedores 

Demaoí's en Parmàcles i Dro,uerles 

AVECURA 
(Nom registrat) 

M. Preses' 
Palafrugell (Girona) 

.. 

................................................................ , ................................. . 

Especialitat en Papers filtres 

par a farmàcia, vins , olis i de

més usoJ Industrials - Exls· 

Uthcla permanent per a servir 

tota classe d'aparells filtres· 

premsa per Importants que 

- - siguin fes demandes - -

Salvador Puig 
Enric Granados, 5 (abans 
Universitat) • Tel. 3581 A 

BARCELONA 
Úniques fàbriques a Esp&nya 

Casa fttnd&da •n 1900 
PAPERS EN GENERAL 

Fabr icació de Paper Pergamí 
per a grasses, xocolates I in
dústries derivades de la llet, 
en competència I qualitat als 
seus similars estrangers : es
pecialitat en els tipus per a 
filatures I també per a porga· 

mins fantasia 

5nniiiiiiUIIIII,JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllliiiUIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIII11111111111111111111111111riiiiiiiiiiiiiiiiiiiU 
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• 

--Llavors per a--------------------1 
farratges de 

. puresa i g"er
minaci. ó 
garant itza.da 
No compreu sense 
demanar preu s a 
a'questa c a sa 

XAN.CO 

I 

.. 

CAL VIS 
Bailén , 2, entl. 
BARCELONA 

AGRO IBERICA., S. A. 
!=============================== B A.RCE LONA :=:=:===j 

Nou d -' San Franc:e•c:• }4. pral. 

Telèfon A. 251-4 

Sofres de totes 
~lasses per a. 
PAgric:ultura 

i lnd6s tria --

Fàbrica i rno• 

Uns a Vilafran• 
ca del Penadè• 

SOSTRES 
Per a ern plea r 
en l a Lluita 
contra la mos-

O • U R lll I I ll f1~ad~ ~~~ 
gons e l 

s i ste mjl del 
professor Lo
troi nte- Els 
sostres d 'Ura
lita són inoxi
dables, ll e u
gers, de durà
ció indefinida 
i no tenen com
petidor - Els 

IJRAliiA 
T UB ER ! A DJ
PÓSJTS PER AIGUA 

Demaneu pros
pectes I preus a 

Uralita, s. A. 
Madrid • Valèn
cia • Sevilla 
Lleyda · Sala• 
manca - Toledo 

Central : BARCELONA. Plaça A. Lò· 
pe%, 15 • Telèfons 1644 A. I 848 A. 

sostres d'Ura
lita són fabri
ca ts a mb 
amiant i ci
ment, exclu
sivament- Els 
sostres d'Ura
lita han sigut 
em pleats, per 
conse ll dels 
senyors Tèc 
nicsde la Man
comunitat de 
Catalunya i del 
de varis Con
sells Provin 
cia I s de Fo-
ment catalans, 
amb èxit sa
tisfactor i 
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EL MILLOR ¡-
DESIN
FECTANT 

E!l ven aconduït 
en llaunt:!l de 1, 
4 '/4 i 10 quilos 

Repr.,aentant 
general p.;r 
a Eapanyaa 

• 

Robert 
Test=nendoru 
J. A. Clav~, }, pral. 

Barc:elo~a 

EN BR·U1 
JNOFEÑSJU 1 D'OLOR AGRADABLE 

NO TACA 
Per~ dc:rinfcccfó dc locals, mobiliaris, estables, 
gallincr:r i per l'agricultura. Contraparàsif:r,pcr 
a rentar Ics robe.s de malalts infeccio:ro:r, e:rpe
cialmcnt fuberculoso:r . Per a u:ro:r v~terinarl:r i 

per a eliminar male:r olon 

'' LYSOFORM" IJr. Hans Ro:remanñ, Berlín 
Producte elaborat pel farmacèutic don C. Sarrlaa, en son Lebo-

raton de Barcelona, p .. r cesol6 cLysofo •m:t 
Dr. Hans Roaemann, Berlin 

JNSTRUÇCJQNS PER A It ·'ÚS 
2 o 3 p&rts do cLysoform•_ en bru i por 100 par_is d'ai.gu&ealeuta 

1. Desinfecció del ,quarto del malalt i alhes locals, 
netejant-se el sòl i fregant les parets amb un drap 
rumi(. 

2. Qesinfecció 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 
aquHJn procediment adoptat en yirtut del dicta
men facultatiu e¡¡ nombrosos hospitals i sanatoris 
de tuberculosos i gue es recomana per a tota llar 
domèstica. •Lysoform• ñêteja per si mateix i•es
talvia sabó al propi temps que contribueix a !a 
conservació de la roba. 

3. Pera recipients, retretes, bidets, escopidores. Ne
teja de tubs de desguàs i escorredores, dels arma
ris, frigorlñc~ i rebosts. •Lysofor.m• .elimina tota 
mala olor. Els aliments nq prenen l'olor del cl.y
soform•. 

4. Extermini de paràsits de tota espècie en locals, 
en plantes i animals domèstics (gossos, conills, 
gats, ocells, etc.). Una loció elimina la mala olor 
dels animals. 

5. Per a usos veterio:tris. 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 solució de 20 per 100 i tot se
guit una loció amb altra solució al 5 per 100. 

NOTA IMPORTANT: Per a la higíe'!,e o desin· 
fecció personal i per a u.sos clfnics i tractament 
de ferides, aúd com per a malalties de la pell, 
deu emplear-se el <.Cysofqrm~ pur, qúe el dis-

fingeig l'efiqrJ.~ta àe <L~ infirmera~ 

En dirigir-vos a les cat}es anuncl~d!)f!!S, citeu AGRICULTURA 



ANY VIII 5 ABRIL DE 1924 NúM.7 

. 

AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Qles de sortida: 5 I 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelon11, any: Pessetes 9 Fora: Pessetes 10 Estranger : Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

Direcció I Administració : Rambla de Sant josep, 16, principal : BARCE LONA 

SUM ARI : Per substituir la vinya, per August Matons - L'organització cien t! fica del t reball 
agríco la, I, per josep Mallarf.-Les oliveres glaçades "' 'any 1921, per joan Sa/om. - El conreu de 
l'all a Banyoles, I, per B aud/li juscojressa.- L' usura a l'arrossa! català, per M . Figa rot. 
L'adobada de les hor tal isses i la higiene p6bl ica, per AEJrlco la.- Comentar is.- Informacions 
comercials: Vins, per Pere j. L/orf; Olis, per Lisin I Andreu; Cereal s, per Lluls Morsa/. - Noti
ciari. - Notes del Departament d' Agricultura de la Mancomunitat de Catal unya.- Consultori, 
per R. S. ' 

Der substituir la · vinya 

E NTRE els nombrosos remeis proposats per evitar les c:r;1s1s vin ícóles 

o per fer-les menys freqüents desastroses, n'hi ha un amb el 

qual to~ hom hi està, més o menys, d'acord: el de la reducció de la 

sup.erfície plantada arn)} vinya. Els altres resolen la qüestió parcial

ment, per tal com eviten sols les crisis d'avui; però, no curant el mal 

des de l'arrel, no impid~ixen Jes de demà, i són, per això, mitjà:ns 

d 'efi càcia ben poc radical Sols disminuint l'oferta de vi és possibl<' 

d'assegurar constantment una venda remuneradora. P erò la reducció 

de la superfície plantada amb vinya no és en la !pràctica gens senzilla. 

A part el fet d'ordre moral, que pesa i costa de destruir un capital 

acumulat a còpia de treball, com seria l'arrabassar un vinyat, hi ha 

l'altre de la dificultat de trobar conreus bons, aptes per rea litzar la 

substitució . Es molt fàcil d recomanar l'abandó de la vinya, p erò ja 

no ho és tant l'indicar, sobretot en certes condicions de clima, de ter

l eny i. d 'ambient social, plantes apropiades per substituir-la. Si aques

tes són nombroses per les terres bon-es, riques, d'accés còmode, no ho 

són ja per }e¡: secaneres i pobres, on la vinya per la seva rusticitat i 

1Jer la eva admirable re istència a condicions adver e , era, en el 

temps passats--i a això és deguda la seva actual exten ió-la única 

planta conreable amb probabilita,ts d 'èxit i on avui ha deixat d'ésser-ho 

principalment a causa de l'augment de les doe peses de conreu motivat 

per la creixent intensitat de les malalties. 
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Quan hom parla de reduir la superfície conreada .amb vinya es refer:eix 
precisament a aqtÏoests . terr~nys .dolents i no als bons en els quals 
l' elevat rendiment ·en most, -l'alt gr.au .aJ.cohòlic del vi, la possibilitat 
d' emprar maquinària per les treb~llades de la t erra, la m enor in
tensitat de les malalties criptogàmiques, etc., permeten de produir 
l'hectòlitre de vi a uñ preu limitat per. resistir les baixes del 

mercat. 
' Al nostre entendre, p·erò, la dificultat de trobar conreus que substi-

tueixin la vinya ha. estat, ·e·n molts casos, equivocadament exagerada . 
Algunes vegades hem •escrit- i no hem dit pas una cosa nova ni per la 
nostra terra ni per fora-que els _fruiters, o que certs fruiters almenys, per 
llurs po.ques exigències, per llur adaptabilitat a · t~r!'es vol;lres, etc., 
poden donar' bons rendiments en · mollls dels llocs on actualment la 
vinya no· resulta remuneradora.· Els fruiters no són necessàriament 

'- ' . 
plantes de regadiu. En regadiu donen més quantitat de fruita, encara 
que menys fina, és a dir, menys .aromàtica i no tan dol·ça, i ço que 
és pitjor, són més subjectes a malalties. En secà, en canvi, i fins en 
secà ben secaner, podien produir bé, donant una fruita finíssima i molt 
més conserv.able. 

P erò deixant de banda els ·fruiters , en els. últims anys ha estat, 
pod'r·íem dir, revelada lina altra planta que per les seves poques exi-·· 

gències i la seva rustici-tat pot en cert•es condicions ·substituir merave
llosament la vinya.. Aquesta planta és e-l pi,rètre. 

El senyor Soler,- en _ els articles que vàrem publicar eli_ el<; números 
passats, ha remarcat especialment la resistència del pirètre, recordant 
•expressions d'alguns autors que l'han estudiat l segons els quals es 
tracta d'una planta ·que és- «robusta, amant de terrenys magres, cal·ents, 
sílicoccalcaris, que és resistent .als freds; que s'adapta a llargs p·eríodas 
de sequera, que cal re·spectar ·en la · seya rusticitat, que desapareix si 
és tr,actada amb cura -en · terres atgilo.-calcaries be_n·~' adobad:es i regu · 
larment regades, mentre ;prospera perfectament deixant-Ja abandonada 
i sols deferisan't-la de les males herbes, i que ' es pot comparar a la 
fa.rigola o timoll d:e les garrigues,. · 

Encara que . en aquesta enumer;ació de qualitats hi hagi ex~~geració, 
cal admetre almenys una: part de v:eritat i creur .. e. que el pirètre és una 

· planta què pot vegetar en J.es terres pobres i .g•ecane·res, d:e difícil accé.;, 
en les quals el cultiu de la vinya :en l'a;tu.alitaí deixa absolutament 
d'ésser econòmic. 

Però, el pirètre, ultra l'avantatge de poder subs~ltuü Ja vinya en 
els terrenys inferiors, en presenta ·un altre de no men0r importància 
com és la de proporcl.onar un insecticida de gran aplicació en agri
cultura i en ramaderia i que serveix magníficament en· lloc de la nico-
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tlna i , en molts casos, dels arseniats, per la lluita contra un gran número 

de malalties. 

Els arseniats, encara que de gran eficàcia, són product-es d'alta 

toxicitat i, per això, d'ús perillós, que caL procurar d'eliminar. Si fins 

ara no han donat lloc a desgr'àcies, malgrat llur generalització, hom no 
-

o 

pot negar que algun dia s-e n'hagi de lamentar alguna. -L'emprament 

continuat en familiaritzar amb el producte, fa que siguin oblidades les 

pr.ecaucions que són .essenciaJs i que els que els aconsellem no oblidem 

de recomanar. La nicotina, sinó tan perillosa, resulta massa cara i això 

fa que el seu ús sigui encara limitat. La Companyia arrendatària de 

tabacs s'estima més d'utilitzar els residus d~· fabricació en la pr,epa

ració de tabacs de qualitat inferior que de preparar nicotina pura o 

derivats nicotinats d'ús agrícola, i, per defensar els sagrats interessos 

de la ¡poderosa societat, l'Estat grava amb un dret fortíssim la nicotina 

d'importació. 

El perill de l'ús dels arseniats i el cost elevat de la nicotina, que 

hom pot lògicament suposar que no baixarà mentre l'Arrendatària no 

ho vulgui, retarden i dificu lten d' una man:era greu la g.e.nerali!~aeió 

de la lluita contra les malalties. 

La producció nacional de pirètre resoldria la qüestió proporcionant

nos un insecticida n·o perillós i més barat. Però, ultra aquest aven

tatge ja considerable, pensem, com ja hem dit, que el pirètre pot ésser 

una de les plantes indicades per substituir, en certes comarques, el 

conreu de Ja vinya. 
AUGUST MATONS 

~~-~--~-----~~~----------------------------~~ 

L'organització científica 
del treball agrícola 

I 

D ER tot arr.eu oo parla d'organització; tothom diu que el secret de 

les empreses dels homes -està en la disposició adequada de tots els 

elements que poden contribuir a la realització òel fi qu-e es proposen. 

Organització de sinilicats per a la d·efensa dels interessos d'un gn1p de 

productors, organització de serveis d'.administració, organització d'ex

plotacions industrials, mines, d"àbriques... <hl'ganització de l'explotació 

agricola. 
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Però . l'organització no és cap cosa nova, majorment l'organització 

de l'explotació agrícola. Totes loo cases de pagès tenen llur sistema 

d'explotació; llur organització per a treure d:e la terra el més gran profit. 

De tot temps, des de llur fundació fins ara, tenen una o11ganització prò

pia, desenrotllada baix la direcció dêls caps de casa que s'han anat 

succeint de. generació en generació. QU'an s' ha obert una casa nova, 

quan s'ha començat una explotació agrícola, els directors han creat 

una organització adaptant coneixements '31dquirits per experiència prò

pia o apresos en l'experiència dels d-emés. 

Per a fer aquesta organització i després per a mantenir-la i perfec

cionar-la s'ha necessitat una certa intelligència natural, sense gaires 

coneixements de dències i d'arts. Per a p0o1·ta.r una casa ha fet falta, , 

sobretot, tenir seny; seny en les e,mpreses noves, seny en dirigir els 

treballs, seny en recollir i utilitzar els profits. Fins ara això era prou 

per a portar un·a explotació agrícola i, si s'hi afegia un caràcter em

prenedor i actiu, feia .pujar les cases, donant-les nous elements de 

pr_osperitat i d·e riquesa. 

Però l'aplicació de la intelligència natural i el seny, aquesta men:1 de 

sentit comú que ens diu .el que hem d·e fer ·en cada cas i com ho hem 

de fer, avui no és prou per a organitzar i portar una casa de pagès. 

Tothom admet que les pràctiques d'e:10plotació de la terra i del best~ar 

han d'anar deixant la part de rutina per a sotmetre's als dictats de 

les troballes científiques d-els laborator is i dels camps d'·ex.perimentadó. 

Perquè veuen que és la única manera de defensar-se i de treure profit 

del treball. Tothom sap que el qui n.o ha vO'lgut acceptar i aplicar les 

fórmules trobaaes per a combatre el mildiu, ha perdut les seves colli

tes; tothom ha vist que el pultivador que reparteix a?lb c'ura científica 

els adobs en les SeV"es terres, f.a multiplicar la prod1:1cció. 

Hi comença a haver un cert ·ambient favorable al renovellament den

tífic de les nostres explo.tacion agríêoles. Si no fos la força de la 

costum i la dificultat d'adaptar els nous procediments als casos parti

culars i •a l-es neces·sitats de cada u, veuríem oflorir arreu de Catalunya 

una agricultura moderna, •cosa avui privativa d'aquelles comarques o 

d'aquells a-gricultors que més han escoltat les lliçons dels directon del 

n.o.stre moviment de vigorització agrícol:a. Hem d' esperar que l'alliçona

ment continuarà i que la nostra gent perdrà la por que els dóna l'ac

ceptar pràctiques noves, quan es tracti d'adaptacions pl-enament com

provades. 

Però dintre d 'aquest alliçonament, o millor, dintre d 'aquells estudis 

que són la base de la pre.paració dels nostres terrassans per a :una 

missió de treball fructuós, hi ha un altre nucli d 'estudis quasi entera-
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ment descuidats . Descuidats ·arreu del món i no començats a la no'<tra 

terra. Són el-s de· l'.c.rganitzaci' cientí-fica d-el treball agrícola. 

No _es tracta sols de saber què és el que han de fer· els hom-es p3r a 

que les terres dong.uin llur· màxim ·rencÚment; hem· d.e buscar també ~à 

manem rnill01' d' ~p1'ofitl}:1' r esf01'Ç q,e r h.orne en les pràctiques 'produc

tives. 
La crida a la qual han- acudit amatents els industrials dels 'Estats 

Units, d'Alemanya· i d'altres països, no deixa pas de· tenir significació · 

per a l'Agri-cultura. El treball agrícola, com tot tréJ)all, p.c;t ésser fét 

amb ' molta més eeonomia d'energia. Tròbarí·ern ' mit exemples on els 

treballadors rurals malgasten e-sforços que p·r:ou · falta els farien per 

augmentar -el rendiment de la prÒducció o per d.o.nar-los una mica més 
I 

de pa•1 i tranquillHat t-stalviant-los fati~ ·. t. 

Per a fer mp;:; comprensible e:l proble10a i pE-I a donar més valJr a les 

afirmacions anteriors, que . algun lector desconfiat podria qualificar de 

gratuïtes, -començaré expo-sant un fet de la meva experièn'cia: Havia 

començat a treure les herbes d'un tros; a l'horta, amb un càvec de 

mànec ·cprt. Si9<li que tenia :::Itres coses a fer, sigui que vaig cans·ar-me 

força per haver de treballar ajocat i amb moviments inadequats, vaig 

deixar la feina qua·n només ne tenia una quarta part de f.eta. Per 

fer tot allò hi havia ·es.tat cinc quarts d'hora i n'havià sortit ca-:1sat. 

L'endemà passat vaig tenir unes hores {]e lleure · i vaig pensar que 

podria empendre de nou la tasca d·e l'horta; però no hi vaig pas ·CJnar 

~ amb la mateixa eina de la primera vegada. Era un càvec de la ma

teixa classe que l 'anterior, però tenia un mànec llarg que, dret a ter

ra, m'arribava fins a l'aix·ella. Em vaig posar a treballar, donc-s, en 

condicions.- di.fersnts. El mànec llarg v.a fer que la meva posició i la 

manera d'agafar l'eina eaiwiés bastant. En acabar la tasca (tres quar

tes parts del tros), havien tmnscurregut dues hores. Em trobava menys 

cansat que la vegada anteri.o,r, que m'havia ocupat una hora amb 15 

minuts i només havia fet un petit tros. 

Va semblar que l 'experiment me donava una gran troballa. Es 

clar que no va ésser en si una «gran troballan ni una «p~tita troballan ; 

perquè tothom qui iha tingut eines a les mans -sap que no totes li van 
\ 

igualment bé i que· no •rs fa amb totes la mateixa feina. 

Encara que el meu petit experiment posa en evidèn.cia un cas ben 

típic i ben senzill d'augmentació de· rendi.ment del treball i de dismi

nució de fattga, nc, té · pas un valor científic prou gran per a treure'n 

principis generals i regles aplicables en treballs semblants, ni tan .sols 

èn ·eL mateix gènere. de treball. Semblaria cteduir-s'en, per exentple, 

que és aventatjós que els mànecs dels càvecs siguin llargs. Jo no m'a-
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treveLxo a dir tant. Més ben dit, no m 'atreveixo a dir res, 'Perquè no

més tinc un fet. Sols he provat la reacció de la meva persona davant 

del càvec de mànec llarg i el càvec de mànec curt 11er a f er una feina 

determinada-., Què fa la majÓria de la gent en pn cas com a-quest? 

Què faria jo si amb aquestes mateixes .eines hagués de fer altres treballs? 

Potser també jo estava en condicions fisiològiques especials que no 

tornaré a tenir en altres ocasions. 

Per a poder do!lar caràcter general a conclusions d'aquesta mena 

es nece~sita l'experimentació sobre un gran número d'individus i pro

var el maneig de l'eina qu~ v.oJ.em estudiar en totes les seves funcions, 

a f_i de veur~ en quines o·peracions . és aventatjosa i en quines no ho és. 

Com veieu, no vull qu.e la meva prova serveixi per a fer una reço

manació a que es modifiquin les dimensions dels mànecs dels càvecs, 

però si ve molt bé per a portar-nos a unes quantes reflexions molt in

teressants. 

Pensem en l'energia que es perd en una casa de pagès d'un cap de 

l'any a l'altre, emprant amb gran freqüència eines inadequades; con

templem .el número de víctimes de treballs fets de mala manera, en les 

esquenes .corbades dels pagesos de certa edat i en altre tares, potser 

menys vistoses però més greus. Fixem-nos •en la distrib)lció i la coor

dinació de tasques en les cases de camp ; s'hi poden veure nombrosos 

casos de contraposició de forces, de pèrdua dè "temps i d~sperdici d'ac

tivitat producti'Va. 

Si s'admet que l'esf.o,rç humà apHcat ·al treball de la terra pot donar 

més o menys rendiment segons les condicions en què s'apliqui, ¿per què 

no hem de buscar les maner.es més adequades per a que no es malgctsti 

energia i per a que no sobrevinguin aqueUes dolències corp.o.rals que 

produeix la mala administració deis que treball~n? 

Les eines no responen pas a les nec.essitats d'un màxim de produc

ció ; tampec són totes d-e la mapera més indicada -per a garantitzar una 

menor fatiga. Se n'ha de f.er una revisió; ja en parlarem més ·enda

vant Però els treballs que es fan sense eina tampoc estan tots d'acord 

amb el principi d'e l'economia d 'energia humana. Els mat-eixos treballs 

que es fan amb eina o amb màquina deuen a l'home que els executa 

molta part de la culpa de llur de.ficiènda. 

Quan es tracta de fer un treball qualsevol, un hom cerca instintiva

ment els moviments que més HLcilment puguin .fer-nos aconseguí~ el. 

nostre objec_te. Però els experim.ents dels psico-fisiòlegs han demostrat 

que ens equivoquem moltes vegades. Parem les nootres proves i tan

teigs d'aprenentatge, i, de vegades, els desviem abans d'arribar a trobar 

els moviments més convenients. 



~~CONSERVO L'' 
·VI Ni- 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 
el 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 llançats fins avui a la venda. . · 

L'esmentat producte, d'una inofensivitat absoluta i garantitzada, satisfà les 
més severes exigències dels més escrupulosos colliters i magatzemistes, logrant 
una dosi de 15 grams per Hectòlitre (100 litres); evita tota classe d'alteració en un 
vi, encara que aquest hagí sofert •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 èvitar-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 oper_acions. 

-- Pren: 15 pesoctes quilo en pols origen, de llauna -- · 
Caixa de %5 po.fl {%8 qnios), 300 pes$etes 

Cada pot acompanya les lntirucclons per a son empleu 

''NEUTRACIDOL'' 
El cNEUTRACIDOL>, com el seu nom indica, està destinat a corregir tot 

.excés d'acidesa en els vins, :::on ant ex cel ·lents resultats en els casos d'Acidesa 
{agres), Picadures, Girats, ¿scaldats, Verds, Amagranats, etc., etc., obtenint so
rollosos i .garantizats èxits, excepte en els casos en què un vi està en e~ màxilJl 
d'alguna de aquestes 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 productè. 

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

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

En venda: josep Ezquerra Laspalas, Portal Nou, 16.-Barcelona:- Banús i Soler, 
jaume I, 18.-Barcelona.-Vicens Ferrer i Compañía, Plaça Catalunya.-Barcelona.
Joan Cunillera, Freneria, 1.-Barcelona.-Ramon Roqueta.-Manresa (Barcelona).
Antoni 8.-J.Icells, Pici¡.s, 4.-Tàrrega (Lieyda).-Pere Aba1iie, Plaça Constitució.
Tortosa (Tarragona).-Grabiel Hernandez, Salvà, 10.-València.-Fills de J. Igle-
15ias,-Rioseco (Valladolid). · 

.Productes Enològics 
Tanins.-Tartàrics.-Cftric>.-Metabisulfit de Potassa.-Antiferments 
-Ciavlficants àclds.-Oelatines.-Aibúmines .- Colorants inofensius. 
-Decolorants.- Antiàcids -Extracte sec.-Aromes: Burdeos,Me-
doc, Macon, Rioja, Sauterne. - Extracte de Moscatell i Ranci.
Aparells filtres perfectes Nacionals i Estrangers.- Mànegues per a 
baixos de vins.- Manegots per a aparells filtre>.- Filtro li na.- Paper 
filtre.- Herbes Torlno per a la fabricació de Vermut,- Essències ~er 

a la fabricació de Licors, etc., etc. 

~ lllllllllllll!_IIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllfflllllllllllllllllllllllllllllllllllUliiiJIUIUIIIIIIIIIIIIIJIIIIllllllJJ 

JOSEP EZQUE~RA 
Portal Nou, 16 Barcelona 

LASPALAS 
Telèfon 479- S. P. 

IEn dirigir-vos a les oases anunciador8S!, cit«u AGRICULTURA 

... 



CASA .. METZGER., S. A. 
Casa central: 

Passeig de Gràcia, 76 

Telèfon: A 1944 

Apartat 225 

BARCELONA 
Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA - BILBAO 

lnstal·lacions completes de tota classe de Laboratoris 

Balances "SARTORIUS" : : Microscopls "REICHERT" 

Porcellana fina resistent al foc : : Vidre Jena i corrent 

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

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

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

Estoigs portàtils per a analitzar RÀPIDAMENT la llet, 
APROPIATS PER A VETERINARIS 

Grans existències en material de 

CIRURGIA 

Bàscules 
111 catxes pera 

ca.b~ls 

: jp~~ÇZ¡r[j?)~~ 
_. PArl~ment,9 

-l ·~&lí'~($~®00& 

VETERINÀRIA 

Elevador HuiUcel•tular 

t:aruelle 
la bomba que 
menys èasta 

La única que s'ïnstal·ta 
sense baixar al pou 
Pot funcionar a mà 

Constructor: 

A. Píñol . · ~ 
, les Franqueses 

ProVIDCIII 'lle BIU'Celona 

•••••••••••• En .Sirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Si volem, doncs, que el nostre treball dongui mé<> profit, hem d'ajun

tar al nostre instint i al nostre santit comú els -resultats de la preocu

pació científica que, en aquests· darrers anys, s'ha adreçat en aquest 

sentit. Els investigad.o,rs han .pensat en el perfeccionament d•el treball 

èle la gran indústria, de les mines, de les· ;fàbriqu-eS, de les oficines, dels 

establiments de comerç. tMoltes empreses, a1;reu del món, estan ja 

tocant els beneficis d-e la reorganització que S'e· n'h'a derivat. Sort n 'l:1an 

tingut, la majoria, per· a fer front a la crisi que ha succeït a la guc: rra. 

De l'Agricultura quasi bé ningú se n'ha recordat. ¿Però qui se n'ha 

de recordar si nosaltres mateixos no ens en recordem? 

Fem esmena, pr.oiéurem ,corregir aquesta sensible omissió. Comencem 

•per estudiar el problema i anem a cercar elements per a solucionar

lo com mereix. 
JosEP MALLART. 

(Continuarà) 

Les oliveres glaçades l'any 1921 

DE trist record per les comarques de Lleyda, sobretot ?er les de la 

part baixa, són les baixes temperatures dels dies 8, 9 i 10 de 

novembre de l'any 1921, que varen deixar les oliveres tan mal para

des, que moltes d'elles tardaran anys a donar loa producció que fins 

en aquella data havi·en donat. 
En els números .1 i 7 de l'any 1922 ·d'aqu:esta r.evista, vàrem tractar 

d'aquest fenomen descrivint les circumstàncies que 'hi havien inter

vingut i els danys i e:x.'tensió que abarcava el mal; per això ara no 

estudiarem el passat, sinó l'estat actual dels arbres danyats, i el trac

tament que amb ells deu seguir-se per a tornar a :la normal fructtfi

cació el més aviat possible. 
Indecí.s el pagès davant dels sens arbres ha adoptat diferentes ac

tituds. Els uns .considerant viva la soca o almenys aprofitable, han 

anat treient tot el rebrotim de les rames i soques, i ·els que sortien a 

flor de terra. Els · altroo, a més de fer això, han anat tallant les rames 

a mida que s'han anat secant. Uns altres ·han deixat les olivereSI sen

se tocar-hi res, i no ba faltat qui les ba arrancades de socarre!. Però 

la gran majoria, comprenent que de les soques velles no en trem·ien 

mai res de bo, les ha tallades arran de terra deixant tots els reb(ots 

que •han anat sortint. 
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Innegablement cada olivera ·era un cas diferent ·Segons la intansi

tat amb que havia estat perjudicada pel fred. El punt a delimitar 

ée si la soca es pot .o no e.s .pot a.pr.c.fitar; una olivera que tingui la 

soca aprofitable tornarà a · éss·er molt més aviat olivera que no pas 

un altra a la qual se li hagi de f<lrmar soca de bell no :u, , apr.c.fitant e~ s 

llucs que surtin de la seva base. P erò sembla que en molts casos, en 

anar a aprofitar la eoca vella .¡ fer desaparèixer els llucs. no han re

parat ben bé en l 'estat d"aquesta soca, i ara ja comença a veure's <[US. 

mai se'n treurà res de po. 

Moltíssimes oliveres d·el Baix Urgell no tenen les soqúe.s vives més 

que en una estreta trinxa a la part del nord, completament insuficient 

per a seguir nodrint l'arbre tal .com caL El voler aprofitar aquestes 

sÓques es perdre el temps. A Torregrossa havem vi.st oliveres a una 

mateixa rengla i d'idèntiques condicions, en les que unes havien es

tat -coronades arr~m de terra i altres més amunt de la forcadura. Qual

sevol pagès que entengui en arbres, nota que les tallades arran de 

terra han tret una •colla de llu cs, i que un d'ells ben cuidat serà mo1t 

més aviat arbre que no .pas les .oliveres deixades amb la soca vella, 

i que d 'aquí pocs anys el format de nou, a més d'$s.ser més gros, tindrà 

una soca tendra i perfecta, mentre que l'altra ~empre vegetarà mala

ment a causa de la seva soca esguerrada. 

Un punt que cal esJ:irinar ·en el cas de formar les soques dels llucs 

que han sortit a baix de la so.ca, és saber quin .lluc deu deixar-se. 

En primer lloc hem de fer constar que de lluc no se'n deu deixar més 

que un, però que tenint present que l'olivera té una .grossa q:uantitat 

d'arrels, aquest no pot deixar-se sol mentre no pugui equilibrar les 

funcions v-egetatives entre les arrels i les fulles, perquè si quedessin 

moltes arrels i poques fulles, les arrels, no tenint _a qui nodri.r, segura

ment moririen, no quedant més que les necessàries per a alimentar la 

brosta deixad~, i això deu evitar-se. 

La posició que deu ocupar aquest lluc destinat a formar la nova 

soca, ha d' ésser per sobre ' el nus vital. S'enten .per nus vital el lloc 

de reunió de totes les arrels i e~ punt çl.'arrancada de la soca. Un lluc 

insertat per sobre aquest nus gaudirà de la saba de te>tes les arrels, 
- ... f • 

sobretot si l'olivera no era molt vella, mentre. que si el llu.c que deixem - ,. -
està sitJJat a sota el nus vital, nec·essàriament haurà de sortir d'una 

arrel i no .podrà xupar de cap altra, de manera que totes estan crida

des a desaparèi~er meny;s la que alimenti el lluc. 

Les oliveres en les quals el fred no va ésser suficient per a matar

~os-hi la soca i en les quals moltes rames són aprofitables, d·euen trac

tar-se com a veritables .conval·escents. prodigant-los-hi tota mena de 
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cures i no oblidant els adobs, sobretot nitrogenats i fosfatats per a 

retornar-les. 

Havem pogut averiguar que l 'any 21 del segle ~assat, 100 anys jus- _ 

tos abans de l'any de la desfeta, va ocórrer, si fa o no fa el mateix, 

no queda'Tlt .cap olivera viva .en les mateixes regions que es varen cre• 

mar aquesta vegada. En el record de molts està enoara la gelada 

de l'any 70, i c.om que sempre han estat molt més perjudicades les 

oliveres de 'les encontrades baixes que no pas le.s situades en els llocs 

' més alts, serà prudent, al tractar de fer plantades noves, fugir dels 

llocs baixos i acanalats, preferint els alts, que sempre es defensen molt 

millor ctel fred. 

Amb una mica de constància i diligència, . és d'esperar que en poc 

temps tornarem a veure restablerta l'olivicultura amb la qual, les re

gions de .que havem vingut parlant, hoillren l~ nostra agriculturd. 

JoAN SALOM. 

------~---------------~------------~~~~~~ 

/ 

El conreu de l'all a Banyoles 

I 

L 'all, encara que conreat en gran solament a dues comarques de la 

nostra te.rra, Banyoles i Vilafranca del Penedès, constitueix una 

planta força impc.rtant a ·Catalunya. Com ja vaig te'Tlir ocasió d'escriure 

fa algun temps a la Pàgina agrícola de La Publicitat, a la nostra co

marca banyolina ocupa una extensió de 790 hectàrees, corresponents 

a 3,190 vessanes gironines, i dóna un próducte que pot evaluar-se actual

ment en un milió i mig de pessetes aproximadament. 

Més que aquesta xifra, que és prou eloqüent per justificar cert in

terès per la planta, l'all en els últims anys ha estat causa d'estudis 

de moltes menes, no per estudiar les particularitats del seu collreu 

sinó per esbrinar les causes d'una funesta malaltia, anomenada boiJ:at, 

que destrueix ben bé una quarta part de la nostra producció. Més 

endavant _parlarem d'ella amb certa extensió; però ara ens sembla 

interessant de des·criure les particularitats principals del .conreu de 

l'all a la nostra comarca, que és la que en això va al davant de les 

altres. 

VaTietats .-Le~ varietats poden reunir-se en dos .grans grups: els 
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alls blancs i els alls ve.rmells. E1s blancs són ben poc· cultivats i 

pot dir-se que solament s'export-en a França; d'ells :es conreen les va

rietats anomenades de Tolosa, d·e .Sant Isidre, tortosins. .Se sembren 

do.s o tres mesos abans que .els altres i •es cullen un mes més aviat. Les 

varietats blanques no són tan perjudicades pel boixat i presenten la 

particularitat de no treure la flor com els vermells i de tenir la capça 

més grossa i amb més els bulbs més mal Ol'denats. 

Les varietats vermelles, que són l'es que es destinen a !'·exportació, 

no són gaire diferents entre elles, ço que fa molt 'Clifí.cil Uur identi

ficació. 

Ten·eny.-P.er l'all s'han d'evitar les terres massa compactes i hu

mides, en les quals el producte resulta més poc conservable i la planta 

contrau més fàcilment malalties. No obstant resisteix majors quanti

tats d'argila que les cebes. Les terres millors, ¡però, són les soltes. 

Jlotl1!ció.-A la nostra comar.ca no ens hi mirem gaire en establir 

una rotació; l'all segueix tota mena de plantes .encara que el n;és 

freqüent sigui de fer-lo, precedir pel blat o per la civada. Sovint és 

cultivat dos anys seguits en el mateix terreny, però això no ens sembla 

gaire re·comana:ble. També sol conrear-se després de patates i de 

fasols, o d'altres lleguminoses que deixen la terra ' en molt bones con

dicions per Fall que segueix. 

Després de l'all sol fer-se gen~ralment blat de mo.ro. Aquest, !'i hi 

ha saó, es sembra uns quinze dies abans d'arrencar els aJls, fent una 

renglera cada quatre rases d'alls. Si s'·e'IlSopega pot obtenir-se una 

collita gran com si ·es tractés de blat .de moro primerenc. 

PTepaTació de~ teTTeny.-Anys enrera quan s'usava la fanga, la 

terra es preparava molt millor que avui; ara l'aFad.a ha substituït 

c.ompletament l'a fanga. 

Al mes d'agost o setembre en la ·terra que .ba dEX portar els a.lls, 

es sembra una llegum (veces, fenigrec) per enterrar-la en verd. Ado

bant-la amb superfosfàt s'obté major quantitat de matèria verda. Si 

· el temps· es pres·enta bé, .a primers de des;embríl la llegum, encara que 

n·o del tot desenrotllada, ho és prou peT constituir ja un bon adob; 

aleshores ·s'afema, es tomba i es deixa a la intempèrie fins a la pri

mera quinzena d·e gerrier. 

-A aquesta època es fa una treballada a una fondària de 20-25 cen

tímetres . Al -darrera de Tarada •es fan s-eguir un par-ell d'home.s que 

van desterrossant. Més tard es fa una pa&sada de rascle per ·a.finar 

bén bé la terra, car l'all vol que el terreny estigui ben amorosit. 

D'aquesta manera la terra queda en condicions per rebre la llavor. 

Semb1·a.-Quan el terreny està en bones condicions de saó, s'obren 
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unes rases molt su1perficials separades uns 30 centímetres l'una de 

l 'altra, en les quals i a un sol costat, es posen els alls. Com és s.abut, 

l'all és planta bulbosa, el bulb de la qual, anomenat vulgarment capça 

o cabeça és constituït per 8 o 10 p:etits bulbets anomenats grans o 

grills. Aqu-ests són ·els que s'usen per la sembra. 

Es fiquen al terreny vert:Lcalme.nt amb la punta cap amunt a una 

di¡::tància de 10 a 15 ·c-entímetres l'un de l'altre, proc].lrant posar-los 

ben regularment per facilitar les ireballad"es posteriors, i, sobr~tot, la 
_,. . 

reco.Y:-ecció. Fent la semOJra a la distància indicada es ne.ce.ssiten 

uns 50 forcs d'alls per v-essana . La sembra l'acostumen a fer dues 

persones: l'una va obrint les rases i l'altra, que pot molt bé ésser un 

marrec, va sembrant. Entre totes dues poden fer uns 15 forcs, això 

és unes 1,500 capces per dia. 

La sembra 'SS fa des d-e la segona quinzena de geper fins a úhims 

de febrer. 

Cu1·es de com·eu.-La naixença dels alls té llo.c al cap de 15 ó 20 

dies de la sembra. Quan les pl_antetes tenen du_-es setmanes o poc més 

es fa la primera eavada molt superficial, en la qual ha de procedi,--se 

amb molta ctua per n.o. ferir-los. Després 'SS fan les altr-es que acostu

men a ésser un parell més; d~ vegades, però, si el terreny és molt 

ple d'herbes, se'n >fan en total quatre en lloc de tres. 

A últims de juny cal . tallar la flor o sigui el cògul, -.consistent en 

una mena de brot cilíndriç1 fort, prov·eït a l'extremitat d'una espiga 

amb capoll que ·produeix un¡l bulbets p-etits semblants als qu-e es trc.

ben a la capça. Si aquesta operació . no es fes, Ja flor consumiri¡¡. en 

pocs dies les reserves acumulades als bulbs. El tall -es fa quan el hrot 

té uns 10 centímetres. Es necessari de no arrencar-los estirant, per tal 

com seguiria deixant, al mig de la tija que queda, un buid que és fàcil

ment ocU!pat per les aigües de pluja que determinen el podriment. 

Reco~lecció.-Es .fa quan les plantes com-encen a secar-se; quan la 

tija grogueja i les ,fulles es pameixen ba arribat l'.bora de procedir a 

la recollccdó. No cal -esperar massa perquè l'arrencament resultaria 

més difícil. Si es fa quan són encara verdes, és fàcil que fermentj.n. 

A la nostra comarca aixa es ·fa a mitjan juliol, però segons el temps 

poden anar avençats o retardats v11it o deu dies. 

S'arrenquen de quatre en quatre i -es posen oJ'denadament sobr~ el 

terreny totes juntes amb les capces totes d 'un costat. Es deixen així 

per cinc o sis dies perquè el sol les assequi bé. En fer .la recollecció 

cal tenir cura d'evitar l'escabotament, car quedarien les capses soles j 

aleshores per posar-les amb les altres cal f>Sr-los-hi un tronc artificial 

de balca (), ràfia. Quan -els alls són secs no hi ha perill de fermen-
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tació, es proc,edeix a a fer-ne manats. Això es· fa de nits, a la matinada 
o én dies núvols després d 'una lléugera pluj a, perquè · aleshores• la hu
mitat ha donat flexibilitat a les .fulles i és fàcil de f·er els . manats. 

Es van recollint i separant en dos gru-ps, petits i grans; ·es van comp

tant un per un fins a fer cinquanta capces, fent córrer la mà de 
cap a cap de loes ·fulles perquè quedin ordenad-es ·i es lliga la ma11ada 

amb una capça voltant el tronc, _ el tronc d'aquesta al ~e1l mig del 

manat. Si quan això. es fa hi ha excés d 'humjtà t, es deixen drete per 
a que s'aixuguin un xic; si, en canvi, la humitat escasseja s'ajunten 
les fulles de la manada i s'aj.au a terra per treballar-la a la sortida 
del ·s-z.J. 

La manada queda a ixí lligada restant a ' l 'una .part e)_ tr;.onc i a 1'~1-

tra les fulles i contenint un mig forc o siguin 50 c~pces. 

Després -s'junten dues manades, s'orde~en les fulles de cada una 
re-cargola'!lt-les un xic, i es nuen ·ent re elles qu~edant així constituH el 

veritable forc . ACfuest treball requereix certa pràctica p ~r ésser f~t 

amb lleug-eresa i solidesa. 

Un cop fet el forc, es d'eixa eixug_ar de la _humitat que havia recollit 
durant la nit i es transporta diB'Sprés al magatzem. , 

7 " · ' 

Conser-vació. -"Es molt senzilla, sobretot si la reco!Hecció ha estat 
ben feta i els · forcs són secs. Els forcs es pengen en un lloc airejat i 
sec, · ¡posant~!~ un xic espaiats i es d"eixen cosa d 'un mes perquè· s'aca
bin de secar completament. Aleshores pc,den apilar-se en qualsevo1 

lloc m entre no 'sigui humit. 

Si el temps és eixut; es conserven sense ._inconvenient fins a l' abril 
àdhuc fins .al maig; s~ és humit .al gener comencen a mour.e's tP2ient 

el brot, 

Pr-odt~cció.-Es un xic difícil de poP,er donar da<:!_-es exactes sobre -el 

producte net que pc,t :JHoporcionar !' ~Il . L.es variacioThS de preu, un 
atac .de les malalties, les circumstàncies de t'anyada, etc., modifiCJ:Ll•en 

/- . 
_consider.ab1emant ~a· impor tància de la collitta. De totes maneres mi-

rarem de donar alg\]nes ifres -concedint-les-hi un valor molt gener~! 
m.és com a indicació qu e com .a res més. 

En una veSGa,na · (21,87~ àrees) poden sei'nbrar-se 50 forcs, conte

nint 5,000 capces de 8-9 grills cada una. La producci-ó pot comptar-se 
de 425 a ·450 forcs d'~l1s- .del pes mitjà de 2'5 quilos ,cada un. Aquèsta 

producció correspon a uTIS 5,000· quilos d'alls per' lf-eCtàr-ea, producció 

baixa, car, pel que hem llegit, a V,alència ,arriba als s;ooo· i fins als 10,000 
quilos. Això vol dir, doncs, que a la nostra comarca el conreu de l'all 
és susceptible d·e molts perf-eccionaments per poder assolir els re~l di-

·ments -d'altres re.gions. ' 

- '· 
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Comptant una producció de 425 forcs que es venguin a 1.50 pessetes 

cada un, l'ingrés total per vessana serà de 637'50 pessetes. 

Les despeses, que ian més mal de comptar, poden resumir-se ajxí per 

vessana: 

Sembra de la llegum, animals i jornals. 

Sement de la llegum, 1 quartera 

.Sement dels alls. • 

·Fems, 6 tones a 20 pessetes. 

Preparació del _terreny (llavor). 

Dos homes a desterro·ssar. 

Sembra, 3.5 jornals d'home i 3.5 de marre.c. 
I 

Desgranament dels alls per la sembra. 

'3 oava·des a 4 !orna:ls •cadasCilma. 

EIScogular (tallar . la .flor ). 

Arrencament dels alls. 

A.rreplegament i transport ... 

Adobs minerals i orgànics. 

Arrendament doe la terra. 

Pec;;se.tec; 

22 

28 
75 

120 

20 

14 

33'33 

10 

84 

15 

25 

25 

50 
" 40 

Total. Ptes. 561'33 

Ingressos. 

Despes-es. 

Benefici. 

637' 50 pessetes 

561'33 )) 

76'17 pessetes per vessana 

• 

Aquest seria el ben efici, si les coses an essin ta,l com haurien d 'anar ; 

això és, si no vinguessin les malalties i sobretot el boixat j reduïssin la 

colli.ta. El boixat sol, pot cal.cular-se que destn1·eix la qua rta part dP. la 

collita . Aleshores la producció per vessana no és ja de 425-450 forcs 

sinó de 325 i l'ingrés brut disminueix a 487'50 pessetes, que és inferior 

al conjunt de despeses. De manera que als preus actual , ben diferents 

dels que regien alguns anys enrera, el conreu de l'all re ulta rem;me

rador solament qu an , per cir.cumstàn cies favorabl•es, les malalties no 

a solejxen intensitat. Si aquestes assoleixen ·un xic de gravetat, els comp-
1 

tes s'han de tancar amb pèrdua. 
BAUDILI JU CAFRESSA. 

(Seifulrà) 

En ta societat moderna l'home vat en proporció deL que sap. Llegiu 

per a instrui?·-vqs; seret¿ més considerats i tindreu els coneixements ne

cessmis pe1· a fer més profitosos els vost1·es esforços. 
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L'usura a l'arrossa! català 

No .cal cul•pa~ sempl'e de, tots els danys cpl·e o.feguen l'agriculto: als 

seus paràsits natuTals, car ell també hi èontribueix amb el .seu incli

vidualisme t an característic i té la major part de culpa. Sembla men

tida que ·en un conréu tan intensiu i perfeccionat com és l'arrossa!, 

t an sols un parell d':esqueixos ·Cloròti·cs de sindicació s'hagin prvvat 

de fer arrelar; i no és que el terreny sigui ingrl;lt, i no estigui ,ben 

ado.ba t i acondidonat per fer germinar tan fructíf.era llavor, és que . . 
l'ambient, el firmament resta sempre enterenyinat, i els raigs solars 

del sindicalisme no tenen prou força _per tfer desaparèixer aquesta boi

reta; caldria una energia que obrés com un vent mestral escombrant 
la boira i els obstacles que imped·eixin l'a venç -del sindicalisme agra:cí. 

La llei de l'oferta i la demanda, és, ha sigut i serà, la clau reguladora 
de la cotització dels preus, ja sigui en mercaderies, arrendament .de ter

res, en la mà d'obra, en els lloguers de les cases, etc. , i per això no és 

d'estranyar que es facin disbarats en tots sentj.ts. 
He dit disbarats i el mot és encara feble; la febre de l'arrendament 

de terres pel conreu de l' arròs ha ar:ibat al seu màximum, com si als 
pagesos, presos de follia, se'ls hagués anestesiat el cervell, tal volta 

·per un estat morbós tercianari. La follia per assolir terres en. arren
dament és enguany tan gran, que h.om diria que s'ha profetitzat una 

exportació desmesurada. 
Per altra banda és dolorós de veure ·com els propietaris, cofois i joio

sos, es refreguen les mans d'alegria, en veure's tan sollicitats, mentre 
que la lluita absurda entre el peticionaris no es comprèn; si tu en dones 

16, jo 18, i jo 20 duros d 'unes 22 àrees de terreny, la major part mal 

anivellat i brut de llavors pa; àsites. Els pagesos en aquesta lluita no 
preveuen que fent passar els arrendaments de 1a raWa nivelladora, es 
fan ells mateixos el mal i que _aquesta competència tanta , com una 

pilota, de rebot, els retrucarà en perjudici propi; i és encara més llas
timós que els propietaris dels quals el 90 p er cent té suficient cultura, 
tinguin en aquest cas una sola mira, la de millorar la renda; 110 ]a de 
Releccionar l 'arrendador pe:t¡què aquest millori la terra, sinó exprimir el 
suc ·a la taronja, fent impossible la vida del pagès i p&r tant impedint 

que prosperin les seves heretats. 
Ja Mateu de Dornbasle sentà l'axioma que el cultivador que conrea 

m és terres que les que li perm.elten les seves for.ces, camina ·Cap a la 

ruïna; molta t-erra i pocs cabals,_ con reu deficient, i forçosament co-
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llites m ermad.es. Enguany se senten co¡ses .grosses q·ue fan esgarrifar; 

tal, que ben just té mitjans per portar 3 hectàr ees d'arròs, n'ha arren

ààt 12, tal altre prop de vint Pobrets! amb l'afany de . més cultivar 

se'ls ha oblidat que ben prompte passarà per casa la mossa replicaire·; 

les xarugues demanaran més jornal .perquè són molt sollicitades i no 

poden donar abast a tanta demanda; al bracer li passarà tres quartos 

del mateix, ·e1s expendedors d'ad.o.bs minerals miraran d·e cua d 'ull 

el pelat.ge del pagès que demana . un vagó de primere•s matèries a fiar 

i, de fiar-los, apretarà la Tos~a; mentre que els corbs, refilaran •el bec 

pensant que, donada ïa gran demanda de ter:res, hi .haurà molta: . carn 

esmorteïda, i ¡gran petició de diners que no es podran deixar a menys 

del 20 per cent. I així la bola de l'embqlic anirà rodant i creixent, aca
bant, que ni 'ven ent l'.arrós a l'era a 35 pessetes el 100 quilos, ~ sort.irà 

< , I J 

a compte. 

Uavors conienç.a 1el calvari i vénen els gemecs, perquè tothom es

tira; l'amo de la terra, emparant-se en la llei, no deixa ensacar un 
gra d'arròs que ell no hagi cobrat l'arrendç¡ment; rexpendedor d:adobs 

no es mou de l'era per V!'lure que queda i fer les 1paus; el terminr del 

matxo o euga e'stira de la brusa; l 'usur!')r regira i ·compta els caps que hi 

ha als cOI-rals per veure si embargant l 'aviram i els porcs a mig engreixar 

tindrà prou per wbrir ·el capital prestat i. d,espeses de j-utjat, pe!què 

elil pagarés , estesos pels usurers quasi mai indiquin l 'interès sinó que 

l'afegeixen al capital prestat. 

L'ambició mata la fam, però també és origen de ma1s · d•e ventre di

fícils de resoldre. Es millor menjar poc i pair bé; aquell viure deses
p·erat, s'ha de deixar per .als que viuen en ciutats populoses; -els pa

gesos .ten en de pendre eóm a .guia a les p1antes; cada cosa al seu temps 

per ésser l;>en d.o.lça i bona, les fruites m3;durades en conreu forçat 

o en palla sempre són fades. 

Pobres pagesos! Ben prompte començareu a pujar al ·calvari amb 

la creu al coll; res hi fa tindre gran força de voluntat; prou traureu 

la vostra ciència de conreu, però en arribar als darrers de març, els 

sacs de 'gemecs vos fara n pessigolles desvetllant-vos, pensant qu~ al 
reconet él;ffiagat. a l 'armari, dins una mitj a , no hi queden més que uns 

qÚa1its durets per la despesa de Ja casa; llavors vénen els dià legs 
entre marit i muller. Has vist al del guano? ·Si, però vol que li faci 

un paper com ell serà el primer de cobrar, comptant com s·empre 6 peles 

d•e sobr.epreu per sac de sal .amoníac. Per què no parlaves al tender ? 

Oh! Aquest m'ha demanat el 10 per 100, i aquell escanya pobres el QO. 

¿No record'es que l'any passat vam trbbar diners a pagar amb arròs 
amb clofolla? Si, també n 'hi h e parla t, per ò enguany n o volen deixar 
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menys del 7 per 100 i si no paguem fins a Nadal af·egeix una pes-seta 

de baix preu de plaça, de manera que he pensat pendre el diner a la 

polca en dos cops. 

Veu' s aquí els · tipus de préstecs m és corrents; ·analitzem-lo.s. 

El pagès que emmatlleva diners al 10 per 100 sol fér-ho en dos vol

tes, amb l'espe.rança que amb al primer préstec ne tindrà prou, pe-rò 

sempre queda enganyat ; així recorre al crèdit pels volt~ de Sant Isi

dre i de-sprés 15 dies abans d·e segar, a primers de set-embre. Fem

nos compte que conreant 20 jornal·s ·de terra (une.s 4 hectàree.s), per un 

bon conreu necessitarà unes 6,300 1pessetes, comprès l'arrendament; 

suposem que ufla tercera part del capital la tingui guardada, li man

caran dues parts de 2,100 pessetes, una: de les quals la pendrà pel maig 

al 10 per cent (diner pres sigui el dia del mes que sigui, més complet) 

per tant aqu~stes pessetes estaran en mans del pagès 6 mesos i pagaran 

el 10 per 100, ço que ·1·epresenta un 20 per cent d'interessos l 'any (420 

pessetes); l'altra quantitat la penarà- a primers de setembre i la guar- -

darà 2 mesos pagant el 10 per cent per dos mesos, - per tant els interes

sos pujaran a p:es51etes 1,260, és a dir el 60 per C'ent; els adobs minerals 

els ha comprat amb sis pessetes de sob1·epreu, ço que en cinc mesos re

presenta un interès del 29 per cent (9'28 · pesset'El'S). Total que aqne.st 

bon home tindrà un augment d•e doope.ses de conreu de 2,618 peS<>·etes 

contra a:quell que .compta amb capital propi; a:fegim el sobrepreu de

l'arrendament 300 pessetes i haurà pagat 2,918 pessetes que representen 

més de 11 pessetes per 100 qüilograms d'arròs. 

Parlem del préstec al 7 per cent pagat en arròs en clofolla. Aquest 

és aparentment menys usurer, ~però de totes maneres és igual; repre

senta un interès del 14 i 42 per cent respectivament i a·feg-int-hi ra 
pesseta de baix plaça, que ve a ésser un 4 per cent tiñdrem que els 

dispendis de conreu vindran a representar 1,644 pessetes, més les 300 

de sobre arrendament i el- sobrepreu d'a:dobs, tindrem 2,872 pessetes, 

que representarà un augment de més de 10 pessetes p.er 100 quilograms. 

Aquestes quantitats semblaran fictícies i són reals i efectives, si bé 

és verj,tat que el pagès no paga aquests interessos esgarrifosos, puix 

el dany és comptat del 10 !i 7 p1er cem.t anyal; en canvi la realitat é§l, 

que ·el prestarnista .cobra els interessos a raó · de 20, 42 i 60 p er 100; 

això ningú ho desfà. -

Si el pagès trobés el capital necessari pagant els interessos sols p~ls 

mesos que ha tingut en son ·poder el diner, s'estalviaria un grapat de 

duros, ben a prop de 3 a 5 pessetes per 100 quilos. ~ 
Encara ,hi ha una altra classe de desesperats, · que per manca d e 

crèdit no troba diners al setembre i llavors ven part de la collita a 
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un preu que sempre sol ésse1· com menys de tres pessetes sota, el preu 

de plaça, preu del dia quan l' arròs és ,a punt de venda; aque.sts prés

tecs clamen al cel, aquests usUl'ers, veritables botxins del treballador, 

deurien ésser de.nunciatts, .perquè caigués sobre ells tot el pes de la 

justícia, com cauen les mil malediccions dels pobres conreadors ex

plotats tan iniqÚament. 

Per tePme mig runa terra ben p.o.rtada r.endirà al voltant d'uns 13 

mil quilos d'arròs en cloro lla per jornal de terra (21 arees 90 centiàrees j, 

per tant, per fer les pal1s tindria que veu'dre's l,' arròs• a la collita a 36 

- pessetes. S'arribarà a aconseguir aquest preu? 

.Ara bé: ¿La Banca podria a•portar . el seu concurs, sense perill de 

perdre interessos ni capita·!? Si, car el conre.u inten¡siu de l'arròs és 

positiu i sols un meteor imprevist, com una pedregada, podria fer suar 

d' engúnia al prestamista, però això no és fàcil; des de que' oe:s va .co

menÇar a conrear arròs al Delta baix de l'Ebre, fa d'això uns 60 anys, 

una pedregada ¡seca que !hagi malmès méS! de la ine.itat oo collita del 

Delta no s'ha conegut; sols 1alguna llamp'egad~ hi tha hagut que n b ha 

valgut la pena de recordar (d'ací. v~ que els propi'etahs p.o es deci: 

deixin a 1entrar de pla als segurs de pedregades) i com , de malalties 

no n~i ha, si es canvia de llavors amb sovintesa, podem afirmar que les 

collites són ' segurss i .per, tant ' el capital prestata-ri a cobert i ben 

assegunat. 

Ara el qu'e convindria és que eJs préstecs üossin fets pet associacions 

i aquestes portessin un comp:te cprrent d'e cada individu a fi de què. el di_ner 

emmatllevat sigués en la forma dinàmica, mai en l 'estàtica, com es fa, 

per ésser una ruïna. 

Tal volta- algun ll·egidor es preguntarà que és crèd).t 

dit estàtic; i tindrà tota la :raó de voler que ho aclarim. 

dinàmic i crè

C rèdit es tà.ti e 

és aquell en el qual l'emmatuevadoT pren els diners per un temps do

nat i els inte11essos són compresos -en aquest terme; suposem qu13 el 

préstec sigui de mil pessetes al 7 tper 100 l' any, en sis mesos s 'hauran 

de pagar el capital pres, més 35 pessetes. El crèdit dinàmic, en canvi, 

és dtel tot .fa~ora•ble al pagès; aquest pren pél maig 1,000 pessete~ al 

mateix tipu d'interès, però ve la batuda del blat i ordi, ven la part 

sobrant de gra , treient-ne 400 pessetes, i ,com sigui que / de moment no 

les necessita, en lloc d 'amagar-les a l'armari, amb perill que fugin uns 

duretS .per comprar tonteries que les done.s seJ?pre en tenen falta, l-es 

ingressa al seu compte con,ent; veu'tS aquí que d'aquest dia en ende

vant sols paga inte.ressos de 600 pessetes. ¿Compreneu l 'avanç que això 

seria per al pagès? 

I tot això, tots ,aquests aven.tatges que pot proporcionar un Sindicat, 
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són be'Il clarament v1stos per la gent del .çamp, però ibi ha d~ per mig 

una .dificultat en portar-ho a la pràctica, i ella és, que són tants els 

que viuen amb l'esquena dreta de la indicisió del pagès en associar-se, 

que se n'aprofiten, movent-se molt, l'ull sempre .alenta ben ob.ert, posan t 

mil divisiorus i obstacl•es, perquè la s in dioació no arribi a terme. I si 

veuen que •hi ha algú que despunta i pot fe r-los nosa, li ofereix-en un 

caramel en forma de correduria o representació, guanyant així la par-

. -tida; i el pagès segueix amb el seu individualisme¡, mentre que ells, 

els vius, es mengen les bones tallades <a boca plEma. 

Un -home manca -en aquella ·enco.ntrada per lliurar els esda].ls vo

luntarïs de la terra de les urpe~ usuràries de tants xupòpters de la in

decisió camperola, perquè .per ara la Fooeració Catòlica Agrària de 

l'Ebre no ha emprès aquesta obra regeneradora amb la mateixa dili

gència amb que ho ha fet als terrenys alts. I és, una veritable llàs

tima, puix en la Federació no hi manquen homes i mitjans per portar 

a .terme la sindi<:ació. 
M. F IGAROT 

I 
,......._._...._~~~..-....~..-..~~ ....... ~~~ ...... -... .............. ~~ 

L ' a d o-b a d a d e I e s h o rt a I i s s e s 
i la higiene pública · 

No hi ba dubte que el consum de les hortalisses cr ues representa 

ben sovint un perill .per la difusió d'aLgunes malalties . Els bacils 

del ti·fus, del •càrbuncle, de la tuber.culosi, del tètanos, les anguillnles, 

els ous de tènia i d'ascaris, .etc., es troben fàcilment damunt de les 

hortalisses produïdes als nostres horts. 

El perquè això té lloc s'explica sense necessitat de demootracions 

particUlars, esmentant el costum generalitzat no sols a la nostra terra 

sinó arr-eu on es fa horticultura, d'adobar les hortalisses .amb m.eTcade 

Tia .O• mesqwita, •com •ancim.enen a algunes comarques .els excrements lm

mans, o amb escombraries. 

Segons al-guns higienistes les epidèmies ti.fòdiques són degudes més 

-que a les aigües a les llegums i ·verdures <:ontami·nades. No sabem que 

à Barcelona s'hagi parlat d'això, però no ens extranyaria que, ultra 

les aigües, contribuïssin en forta proporció a contagiar la terrible rna

~altia les hortalisses dels voltants de la nostra ciutat, adobades habitual

ment amb mercaderia o amb tota mena de residus inf-ectes. 

Per la importància de ·la qüestió i per la gravetat· de 1es epidèmies 
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tifòdiques a Barcelona, volem trans.criure unes notes qu.e des de fa 

anys guardem ·entre els nostres apunts. Un metge· que ha estudiat 

l'esmentada malaltia afil,ma: 

1. Que els microbis del tifus .es troben freqüentment en els excre

ments i més ·freqüentmen encara en els orins .per tota la duració de 

la malaltia, i sovint durant la convalescència. 

2. Que els mi<:robis del tifus que pod-en trobar-se rem. oels •excre

ments humans, .conserv-en llur vitalitat .encara q].le estiguin en contacte 

amb les matèries ·en descomposició que1 .constitueix-en la mercaderia. 

3. Que els micro-bis del tifus conse-rven llur vitalitat, en·cara que 

sotmesos al procés de desco.rnposició que sufreixen els exc:vements quan 

són repartits al terreny, durant un període de temps (fins a 150 dies) 

més que sufi.cient per l'.evoluc,ió total d'una planta d.',horta. 

No ·cal, però, que ens deturem més a demostrar els perills que per 

la higiene púl;llica represerr1ta l 'ús de certe~ matèries; només volem 

recordar que a molts països aquest perill ha estat reconegut oficial

ment pel :legislador, el qual ha emanat disposicions ben riguros:es pro

hibint l'ús de matèries f.ecals en .l'adobada de les hortes. 

Per evitar el contagi ¡per medi de les hortalisses no hi han més que 

dos .camins : -Oi la desinfecció de les llegums i verdures abans d' é'!ser 

menjades o la substitució dels adobs orgànks recordats, i[}Sls adobs 

químics tal com ;es fa avui, per exemple, a Alemanya. Els higien,istes 

aconsellen per les hortalisses que es consumeixen crues la desinfecció 

mitjançant llargs rentats amb solucions d 'àêid tartàric al 3 per cent, 

o d'àcid acètic al 3 per cent o d'àcid clorhídric a l 1 i mig. Però aquest 
sistema res].llta més aviat engorrós i no del tot segur. Per això el 

remei millor, encara que un xic difícil d'apli-car, consisteix en l'apli

cació de la que podríem anomenar adobada mcionaL i higiènica a base 

d'adobs quím1cs. 
Els adobs químics es presten meravellosament · per l 'hort~cultura; 

presenten la seguretat absoluta d'estar indemnes de gèrmens de ma

lalties, són magníficament utilitzats per les plantes, augmenten la pre

cocitat de la vegetació i de la maduració, i .permeten d'obtenir plantes 

saboroses i ben conservables, etc. 
Això no vol dir, però, que s'hagin d'eliminar totalment els adobs de 

naturalesa orgànica; és necessari que el terreny sigui sempre proveït 

d'una certa quantitat de matèria orgànica, però per donar-la no és 

jndispensable de recórrer a la mercaderia o a les escombraries, car els 

!:es idus de plantes, certs residus industrials o l'adob que els francesos 

anomenen compostes pC>den ésser usats amb iguals resultats des del 

punt de vista agrari. 
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Els efectes característics de la .mercaderia, que tant entusiasmen als 
pagesos, pod·en ebtenir-se igualment amb un adob nitr.(}genat de ràpid 
efecte com és el nitrat de sosa. 

El nitrat de sosa pot ésser donat al terreny al moment de s-embrar 
o quan les •plantes .estan un xic desenrotllades, >abans o després del 
transplantament o · també, per les plan-tes el perí.ode de producció de 
les quals és més aviat llarg, com els tomàtecs i les albergínies, quan 
entren en el J¡eriode de reproducció. Respecte a l 'època d'ús no hi ha, 

. -
doncs, -cap dificultat. Res es pot objectar tampoc contra la rapidéSa 
del.,; seus ef-ectes que és ben coneguda i que n<J• és inferior a la de la 
mesquita. 

El nitrat, demés, pot donar-se en pols o dissolt en aigua; en el pri
mer cas es subministra en la proporció de 3 ó 4 quilos per -cada 100 
metres quadrats en dues o tres vegades, procurant fer-ho ~quan les plan
tetes no són mullades ~er la rosada; en la segona es fan solucions a 
l 'u o dos per mil amb les quals es rega el terreny. 

Així per exemple, ·per l'ensiam es pot €dllprar el nitrat dissolt en 
aigua a l'u o ·dos per mil, tot just ·comencen a nèixer les ·plantes i 
abans del transplantament regant ·un parell de vegades en un mes; 
també pot ésser don at en pols molt flna en la pmporció de 2 quilos 
per cada cent metres qJiadrats en un parell 'de voltes. Després del 
transplantament també pot donar..se ~l nitrat en una de les dues fór
me·s indicades. 

A les albergínies, pebwts, tomMecs, etc., pot ésser subministrat 
en solució abans d~l transplantament i en po-ls després. Per aquestes 
plantes que tenen un períod ~ de producció més aviat llarg, cal emprar 
dosis de 4-5 quilos per -cent metres quadrats. 

Als alls, cebes, cols, etc., es poçlen fer un parell de regades amb 
solució de nitrat 13. l'u o dos per mil al planter mateix abans del traus
plantament i un parell de subministracions en pols més tard, em
prant cie düs a tres quilos per cent metres quadrats. 

Pels espàrrecs i maduixes, es dóna el nitrat en pols en la mateixa 
quantitat, a la primavera tot just les plantes entren en vegetació. 

Les carxoferes i els à pits s'adoben en la proporció de quatre o cinc 
quilos, en dos o . tres vegades en fer les •cavades. 

Com es pot veure, d.oncs, no hi ha ·cap difk ultat i no >hi <ha cap raó 
perquè l'ús de les escombraries i particularment de 1a mercaderia en 
l'adobada de les hortes hagi de continu.ar-&e; en canvi, n'hi han diver
ses perquè llur ús, que representa un continuat perill per la salut pú
blica, sigui abandonat avíat. 

AGR!COLA. 
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COiyiENTARIS 
Meteorologià agricultura 

Fins 9.ra hem p·en at sempre, i a alguns països és així, que la me

teorologia havia d 'ajudar l'agricultura proporcionant-li amb anticipa
ció suficient, previsions sobre el temps. Ara, p;erò, resulta que la relació 

entre meteorologia i agricultura pot anar en sentit contrari i que l'a

gricultura pot servir a la meteorologia per .end-evinar el temps que ha 
fet en èpoqu es anteriors. 

Com és sabut, cada any, al tronc dels arbres i a llurs branques, es 
forma un nou cercle, una nova capa de fusta. El gruix i fins la n:l

turalesa d'aquesta -capa són variable segons el clima que ha regnat 

durant l'any corresponent. 
La capa presenta caràcters diferents segons sigui sec o !plujós l'any 

en el qual es va formar, i segons les causes que poden influir en la vege

tació (atac d'insectes, incendis, etc,) 
En aquestes condicions hom pot demanar a ls arbres vells un resum 

d·.e la història meteorològica - del període en el qu-al han viscut. Així, 

tallant vells arbres de Califòrnia, a lguns dels quals compten fins a 
3150 anys i molts 200<b hom ha pogut conèixer les variacions meteoro

lògiques dels temps passats i, en certs casos, fins indicar dates exactes. 

Una conclusió que els estudis americans han tret d'aquestes noves 
observacions sobr.e -el pi groc de l'Arizona, és que el clima del sucf-oe -t 

esdevé cada dia més sec, qu:e les nevades són més rares i que els hiverns 

són més curts que en altres temps. 

Els avantatges dels cellers coope11atius 

Una revista francesa ifa una e-numera·c-ió d>els avantatges dels 

cellers cooperattus. A •Catalunya aqu·ests aventatges són prou cone
guts, com bo .demostra el número .elevat de oee'llers cooperatius ,;xis

tents, ·però no és mai per demés de repetir-los un altra vegada. 
1. Els vinyaters no ban de preocupar-se ja de la v.inifi-cació de l-a 

collita. • 
2. La vinificació és feta racionalment suprimint així els vi•DJ3 de

fectuosos que tenen sempre una .influència negativa sobre els .preuo;. 

3. Maior rendiment en vi car •amb bon utillatge els -cellers d('.nern 

de 75 a 80 litres ld-e vi per <:eni quilos de verema; als cooperadors, per 

tant, toca més vi que si ibaguessi.n vinificat particularment . 
. 4. Utilització dels subproductes, perduts generalment pels vinya

ters. Aquests subproductes paguen o ·poden pagar les d-espeses de vi

nificac.ió. 
5. Prep de produ c-ció de l'bectolitre de vi més baix •a les coo.pera

tives que :als cellers particulars. 
6. El vi de les cooperatives es ven millor perquè els comerciants tro

be:n vi uniforme en .gran quantitat, facilitat d'envasament, termini llarg 

per treure'!, facilitat de -pagament, etc. 
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7. Les :COOperatives poden destil:lar les brises, •cosa que mai pot 
fer un petit propietari. 

8. SDJució de la qüestió de les estives, car· els Sindicats en t enen 
sempre un sobrant que serveix per iconservar el vi no venut, el qual 
pesa en els preus tant com el vi dolent. 

9. Els propietaris po"dent estalviar-se la fo.rta doe:spesa que repre
senta la construcció d'un -celler, poden desHnar els capitals al millo
rament de les finques . 

10. Els vells c-ellers parti•cp1ars, -esdevinguts inútils, poden é ser 
variadament utilitzats. 

Altres aventatges podríem ruf.egir a aquest decàleg francès. Però 
-ells sols són suficients pro: demostrar la •conv<Sniènci-a de •construir 
celleJIS cooperatius. 

La potassa de Súria 

Un enginyer de mines, Agustí Marin, ba publicat :un est1,1di sobre 
els ja-ciments potàssics de Súria. Segons ell, aquests ja.ciments són 
els més imp01rtants del món. Les exploracions fetes fins ara acusen 
l'existència d-e potassa en una conca que té 42 quilòmetre'S de llaDg 
per 1§ d'ample, <és a dir, 630 quilòmetres quadrats; ·res s'oposa a que 
la superfície sigui .en'cara major. 

En una part sola de la zona potàssica, hi han reconegudlB'S i inves
tigades, comptant :molt <baix, uns 268 milions de tones d'òxid ~e .po
tassa a profunditats explotables, qu:antitat enorme que indica la .pro
digiosa riquesa del jaciment català. 

La llagosta 

Pensam.ents que •hem sabu t d'una manera que no podem dir: 
Els pagesos : La llagosta és la primogènita d·el dimoni i porta les 

seves lïanyes. 
El govern: 

comb atre-Ia. 
Haurem de fre•r mitja dotzena .de noves disp.o.sicions pe-r 

Les revistes agranes: Tenim terna i notícies per uns quants dies. 
La llagosta: No és tan dolent l'home oom el pinten els seus ene

mics; si no fos p·er ell, ignoraríem tarits menjars incomparabLes. Si 
alguns ens volen mal, els ~B.ltres ens ajuden. 

Ets . encarregats de combatre-la: Beneïda siguis entre tots el$ 
éssers ... 

Un altre enemic de les collites. 

Ens preocupem dels insectes, dels fungs, dels adobs, de la selecció de 
llavors, etc., és a dir de tots aquells factors que tenen una influència 
directa sobre la producció, però acostumem à descuidar-nos d'un que 
fa tant de mal com la manca de fertilització o com la invasió d' una 
malaltia : de les males herbes. 

El dany de les males herbes al nostre país, ~prevalentment secaner, 
és degut sobretot al consum d'humitat. La rapidesa i la intensitat de 
la vegetació de les herbes espontànies és tan gran que vencen a la 
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. BASCULES 

ARIS O 
SAN~, IZ:BARCELONA 

Les utilitzen eu guasi tots els Sindicats, 
magatzems d'olis i vins i Indústri~s, per 

llur duració, seguretat i exactitud. 

Caixes d'acer per a guardar valors · 
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abans JOSEP' SAN·T ANA SOLER 

Agents exclusius per Catalunya dels Super
fosfats de la cCompagnie Bordelaise des 
Produits Chimiques• de Burdeos. 

Sulfat d'Amoníac i Nitrat de sosa. 
Arseniat de sosa I Cianuro sòdic. 
Venedors exclusius del < LYSOL• de la casa 

bchulke & Mayr A.G., d'Hamburgo. 

Gran Via Laietana, 17 
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Alums, Bisulfats de sosa ¡ 
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Molí 
~ ~~==~~~ ~~ --· --"RO" aJ 
- els aventat· 1 U Triumph~~ 

ses i ne4:essi· 
tats per a l'e• 
lab~ra4:ió de 
: : pjnsos :: E LS més perfectes del món, molen, 

tamissen i barregen amb una 
sola passada totes les matèries, ja si
guin dures, mig-dures o flonges: ce
reals, palles, alfals, garrofes , terres, 
sucre, calç, guix, troncs, fulles, dro-

Tenim mon· 
tada una se4:• 
4:ió d'assrusts. 
on poden 
weure •s inn·· 
: : 4:1onar : : 
Relertn4:ïes a 
SllfiSi il4:4: i ó, 

gues, ossos, 
ordi, civa
da , draps, 
sofre, espi
gues de blat 
de moro, 
canyes, 
adobs, etc., 
especia~ per 
a barreges 
::íntimes:: 

- Molles la4:ili• Aiiiiiiiï¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiliiiiiiiiïiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiïi 
tats de pau~ll• 
i : ment :: 

Grans existències de Molins a mà :•: 

POlVOIUi lADOR "l E RITIONNEl" 
. Per aire comprimit: Alta pressió contln'!a : La compressió 

de l'aire sols es ve~ifica una vegada al dia: El més eficaç per 
al tractamen t dels arb~~s :: A dquirit pels :Ser veis T ècnics 
d'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya : Blanqueja 
i pint i! 100 metres quadrats en 10 minuts :Adoptat per més 

· de 200 pintors de Barcelona 

~~La Xeringa À vi cola~~ 
PER A TRACTAMENTS DEL 
BESTIAR, AUS I J ARDINS 

Denlnè Torpini i c:.a IUIPREsExuns 
t:onsell de t:ent 

( entre Muntaner i t:asanowa ), 239 • BARt:ELONll 

Prospectes èratis 
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generalitat d.e les plantes. conreades, les quals, molt sovint, no es troben 
en l'ambient que necessiten i llur vida és assegurada sols mercès als 
esforços i a les cures d!'ll pagès. El blat per citar una planta, desapa
reixeria probablement de la major part de les_ terres catalanes si no 
fossin les atencions dels agricultors que l'ajuden i el protegeixen, men
tre les plantes espontànies que infesten els sembrats viuen i es propa
guen, malgrat l'oposició i la lluita d:el pagès. 

Abans de la guerra es calculava que el dany fet per les males herbes 
a França era de més de mil milions d'e francs anuals, una xifra sufi
cient per p ermetre de fer ferrocarrils, carreteres, telèfons, t elègrafs, 
escoles, etc., ·Convertint en poc temps el país en una mena de paradís 

' terrenal. 
Proporcionalment pensem que el mal és encara més greu a la nostra 

terra i p.er això recordem la necessitat de destruir les males herbes, 
primer amb bones treballades de preparació de les terres, i després, ·en 
venir el bon temps, amb les treballades sUiperficials ireqüents i acu
rades. 

La collita dl! citrus als Estats ·units 

Els Estats Units ¡assoliraJD. 'aquest any la maxllllla prddudció !de 
citrus. Hom ·calcula, amb <fonament, que .arribarà sols a Califòrnia 
a 69,900 vagons, dels quals 55,500 són de tarong.es, 12,500 de llimones, i la 
resta de 1,900 de les al.tres dasses <le citrus. 

Calculant que ,cada vagó .continguí 462 .caixes de taronges i 400 de 
llimones, la Califòrnia disposarà aquest any de 25.641,000 caixes de 
taronges i 5 milioms 1de caixes d·e llimones, quantitat, aq]lesta de l<es 
llimonE_ls, que és suficient per cubrir el consum del país, anullant com-
pletament la i:mportaJCió. ' 

L'any passat la producció de dtrus fou d.e- 60 mil vagons, dels quals 
sols 9,000 de llimones. La :r.esta fins a les 12,500 fou importada. 

Amb la prohibieió de la importació ode la taronja a causa de les 
disposicions adoptades recentment pel ,govern amerkà contra la mosca 
de la mediterrània (Ceratitis capiata), la producció 'americana ens 
interessa solament per la compétència que pot fer a Ja taronja val-enciana 
als mer.cats europeus. 

La produ~ció agrària americana representa :un greu perill peT 
a nosaltres. 

Una patent per a bqnes sulfatades 

Resum Dregrully una fórmula patentada per la Societat Fabril dei 
Roine, -que .poden provar els nostres pagesos i que té la propietat 
sembla - de ò,onar l.lTI perfecte mullatge en les sulfatacions. 

Textualment e>.:tret de la .patent número 562.213: 
uEn 50 litres <l'aigua s'hi <dissolen 300 grams de bi<;arbonat de sosa 

i 500 c. c. d·e silicat de sosa; al cap d'un o <los dies s 'hi afegeixen 
dttl 400 a 450 grams de carbonat de sosa. Amb les precaucions degudes, 
s'aboca ,aqu.-esta bar:r.eja en una solució de 1 quilo de suliat de coure 
desfet en 50 litres <l'aigua». 

No és pas difícil . 



200 _A,g1·icuJ,tuTq, 

INFORMACIONS COMERCIALS 
Vins 

Arriba la vinya a nova brC\~ada i restèn encara als cellers -bon 
munt de cargues d·e vi que no troben sollicitud que · s'ho valgui; per
què encara que oe.rts tipus · d'e color i blancs ha.gin flnat .sortint, més 
s'ha degut a la condició de grau i fàcil treta qu;3 a Jltres cireums
tit r.c·1es 

La gent comercial que opera amb ·ei s {¡_ostres _ vin¡;, procura ex· 
pandir notes que decideixin a vendre, més el cert és que per ara no 
reïx:én els seus propòsits, car el vinyater està indiferent als preus que 
es donen i no arriba a capil' com es fa que en ·els cen:res consuÏni
dors es mantinguin ben alts e1s preus de vendes al menudeig, i hagl 
d'ésser a mercè dels productors que el marge negoci se sostingui. 

Si d'exportació :ens parien, som a conèb<:er que les destinacions 
són en veritat l'imitades, però no del ttot estroncades; •sab'em · que 
les dificultats esdevenen per a les tPetes de vins fora fronteres, però 
que, pausadament, van eixint, sense presses ni sorolls, respectables 
quanti:ats d;e bons vins de cupatge. Ens diuen que l'embarc vers 
França ha reaccionat, co~ seguint 1a remunta d:e·ls francs, que en 
un sol mes han :elevat llur quotització, però en relació amb els stoks 
de vins é¡ue romanen als cellers, J.e.s tretes són poc considerables. 

VINYATERS proveu els CALDOS A BASE DE SOSA 
són els. més moderns i de més eficàcia. Demaneu fórmules als Magatzems 
de drogues o dirigiu-vos a SOL VA Y & c. a - Apartat 403- BARCELONA 

S'•està dient que exist•eix un projecte per a negociarïntercanvis amb 
altr.e·s països i es donen els noms de Suïssa i Alemanya com a pro
bables negociadors, i nosaltres creiem raonab~e que ho pp.gui ésser 
la , r epública helvètica, que frueix una bona situació financiera, tant. 
com desconfiem que· Alemanya pugui sortir, de moment, de l ' ideal de 
bona volUilltat que la situació econòmica enfonsa. 

Ultra això, els nostres grans centres m ercantils·, i Barcelona asse
nyaJadament , estan lamentab1éoment influïts pel,s vins de ll53·vant i ara
gonesos que són a competfr-nos amb mals pr·eus i sobrada afluèn
cià; veri:at, p·èrò; que no són tipÚs fàcils per a sortir directament 
al consum, ja que demanen ésser comboiats pels vins d;e la terra. 

Dintre de la <tònica general de· crisis industrial i mèrcantil, els 
vins són .a •experimentar iguals :efectes, bé que· amb absència de nove
ta(, car pe~duren béJ massa els dies, setmanes, mesos i anys de fatalís
sim ensopiment. 

pesprés de Navarra, Rioja Llevant i Manxa, ha correspòst el 
torn d·e propaganda a Madrid, on feren presència els capdavanters 
de la nostra vinicultura per a trobar-se .amb un ambi.ent poc propici , 
correcte ·en oir, indïf:erent en .actuar, advers en opinar. El problema 

• 
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blrataire és absorbent \[:l'er Castel.lia _i de la riquesa vinyatera poen. 
cosa en capeix, trobant-se, demés, interving·uda i r.egida pels interesso.; 
creats alcoholers, allí més ferms quil ·en els altre indrets d'Espanya. 
Si ,existeix -un sentiment regenerador en l'administració pública, sa
bem com es troba aquesta necessitada d'iQgre.;sos; per ço que l'im
port que per renda d'alcohols aboca en les caixes .d:.el Tresor, nó secà 
refet tan prestament com convindria. PerduTen encara les xifres ar
bitràries dels 15 milions que Gonzàlez Besada i Osma estatuïren amh 
més necessitat que ence11t i conveniència. La vinya. se'n ressent greu
ment, p·erò no sembla arribada encara l'hora de ponderar valors in
dustrials i agraris, i la veu influent no ix pas dels nostres r.engles 
perquè les campanyes de protesta que arreu escampem tinguin e' 
ressò qu•e caldria. Tot arribarà, •ens diuen, mes Déu vulgui que no 
sigui a .l'hora de la missa de difunts. 

Venim, d'ones, a trobar-nos allí on érem, amb tan poqu1sS1ma di· 
ferència, qu:e si anotem alguna major sortida- poca- no r egistrem 
uns preus més ~-levats i racionals. ' 

PERE-J. LLORT 

Olis 

Res <es tan amomos, ·Com quan no se sap el que fer, i així passa avui 
als nostres oliaires; el venedor no vol vendre perquè creu que han dt:l 
treuú els drets i podrà aprofitar més els preus, i -el comprador creu 
que han de pujar i que podrà comprar a m enys, i amb aqu;esta incer
titud es va desenrotllant el nostre comerç d'olis, dins d'una calma in
te!Ilsa, que ni·ngú -li traurà, si no és el DiTectori suprimint. els d c~ts o 
ljonant-los completament .fixos. 

Un comerciant, no po-t pas donar un preu, si té un factor desconegut; 
des d'aquestes disposicions dels drets de sortida ens trobem amb que 
les demandes d'oli emigren d'Espa.nya i van cap a França i Itàlia. 

La situació actual dels nostres me l'cats, és completament · de calma, 
però es nota la manca d'ofèrta. 

Els preus babren un dia, però a l'altre tornen .a muntar, i això fa 
que les cotitzacions, estiguin niv.ellaldes. 

Ita:lia i Franç& ja no ens compren; diuen que per ara tenen oli .ells, 
al menys així ho .fan v•eure i fan operacions entre ell més barates que 
[.es que poden plantejar els comerciants d.e la península. 

Les ·co.titzacion.s han sigut pels olis corrents a 91 i 92 rals a Andalu
cia, a 152 rals .a Toledo i a 4 i 49 duros a Barcelona. 

S'ha donat ·el cas que s'ha ·comprat durant la quinzena passadai 
més barat a Barcelona qUe el preu que es feia a. Andalusia; això és 
causat per la forta quantitat d.e vagons d'oli que ~rriben a la consigna
ció a Ja plaça. 

Els olis al sulfur han sigut bastant ollicitats, cotitzant-s-e el-s de 
baLxa acidesa a 180 pessetes sobre vagó els cent quilos, i ~ls d'alta, a 14:), 

pneus sense envàs. 
En el mercat d'olis lde llavors, tant en el comestible com en l'indus

trial, s'bi veu tma mai'Cada baixa, que podria molt ben ésser qu~ in
flu~s quelcom en .els olis d'<JJiva. 

LISIN! ANDREU. 
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Cereals 

o passa res de nou en .el mercat dre Llotja, que no ho tinguem ja 
dit en passades informacions, de manera que· p.o.dria resum~r-se l'estat 
comer-cial de la plaça ·(:l!e Barcelona, dient que la situació de les dues 
parts -contraetants ·està així: fermesa en les demand·es per part dels 
venedors; ·r-etraï:rrrent per part ·dels .compradors. 

E.fectivament: els pagesos de Castella, tenint ren ·compte qu·e aquesta 
època doe l'any ·és aquella .en que sempre soJ -experimentar una puja 
el preu d•el blat, l'han augmentat I'iesoltament. El que hi ha és que la pla· 
ça no ho ha prés .en fort. Adhuc podem dir que la pa~ada setmana ·és 
la que més poques opeTacions s'han fet a ·parti·r de J'època en que fo)l 
lliurat al com-erç el blat de l'actual collita, a causa d'haver-se accentuat 
més q)le de costum l'alJsienció d.e comprar per .part dels fabr.icants. 

· P•eTò això no ha espantat per a res als blataires, ans •a.l . cont:"ari 
no cedeixen en els preus, sinó qu¡e e}s augm-enten. 

La paralització de vendes obeeix, però, a una causa que no di
r em que sia fundada, més .si justifica,da. Davant de la destgualtat en
tre els preus del blat i . ·el pr.eu a qoo a<:í es venia la ·farina, elSI fabri
cants, acorralats p-er la competència qu¡e els fan les farines castellanes. 
intentaren pujar el preu, el qual obligava als forners a augmentar el 
preu del .pa, la qual co.sa no ha pel'mès el .governador. 

En visia d'això, doncs, .els .fabl'icants, àdhuc exposant~se a que l'estat 
actual de coses els esgoti les :existències i. tinguin d-e parar .l.a. fabricació, 
prefereixm no comprar, puix de· pagar ·el blat .als .preus a que se'ls de
manen els obligaria a pujrur dues .pessetes per cent quilos el pre)l d·e la 
farina. 

En reunió haguda dies endarrera a Madrid, els blataires castellans 
protestar.en del pr.ò.pò.s.it del .gov.ern d'incautar-se de la tercera part de 
}es existències d;e blat allí gua·rdades i blasmaren com de costum de la 
molineria catalana~ Es~à dar, els aniria millor que ací no hi hagues
sin fàbriques de ·faJiima i que tota la que a ,c,a:talunya es consum la po
g)lessin remetre d'allí ·elab.o.ra;da. Més, les .grans fàbriques de farina a 
Catalunya s'implantaren quan a •Castella mo hi havia més que molins 
antics, així com a ;Sabadell i Terrassa hi ha les · fàbriques de teles de 
llana, i tf).mpoc és oent:re productor de bestiar. P.erò quap. el sol surt, 
surt per tothom. 

Els preus oficialment cotitzats des de n.o.str.a darrera informa,ció, són: 
Cand.eal die .castella, 43'5Q-44'50; Manxa candeal, 44'50-45; blat d'A

ragó, 53' 50; bla,t blanc d'Extremadura, 42'75-43. Pr.o.mig de preu d'el 
blat de Ca;stella, 44. , " 

Tot per pessetes els 100 quilos en va,.gó a origen. 
LLuís MARSAL. 

Pagesos: AGRICULTURA es la vostra Revista, és la que de fensa els in · 
teressos agraris de Catalu(/'l,ya. Subscriviu-vos-hi i feu subscriure els vos
tres amics per assegu1·ar la seva vida. EscampeUrla, feUrla coneixer. Ne· 
cessita el vostre apni m.oral i econòmic . 
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NOTICIARI 
L 'oli del Migdi_a de Framça. :Els oliaires demanen proteccionisme i 

perse·cució dels olis artifièi.als. Acompa:ny;ada dels senadors dels dist ric
tes interessats, la Federació de Productors d'oli del Migdia ha visitat 
el cap del Gov·ern, remetent-li uñ informe concl'etant les aspiracions de 
la regió, en el sentit que- ·~S practiqui una polítioc.a de protecció a. la 
producció nacional i ,es revisin els productes d '-articles oJ:eaginosos. 

-La fa1·inem del Sindicat de Ce1·vem i sa Comarca. i&egons llegim 
a. les «Notes casolanes" d'El Sindicat de Cervera, .el muntatg>e· d':l la 
fàbri·c.a .està ja -acabant-se igualment que les obres de construcció, irus
tallació Je·lèctrica i d-emés treballs. 

Enhorabona, i que avi-at puguin recuperar el temps perdut. 

-Ari:emda:ments colü3lctius. El.s •arrendam-ents· coJ:lectius han resolt a . 
Hongria el problema agrícola. Les Cooperatives _d'agricultors garan · 
teixell els pagamffiltS de l'arrendaine11t .als proptetaris ·Í f.8!.Cili;ten als 
socis els ·elements de t:r.e~all que necessitffil. 

-L'electricitat als camps. El Parlament francès ha votat una llei 
autoritzant al Tresor per avançar ·caba.ls a les societats que s'organit
zin, a l'ü.bjecte d'installar l'enengia elèctrica als camps. 

De primer només utilitzaven la força elèctrica .les formatgeries i 
lleteries, però ara ja són molts els Sindi•cats a¡grico!oes que· l'utilitzen per 
a moure molins i altres indústries 8!gricoles. 

-Creació .d'una nova zona vinyatera. La premsa .pro.fessiooal fran
cesa es lamenta de .que les autoritats colonials, impulsin la creació de 
vinyate a la Indo-Xina. · 

-L'expo1·tació .de . patiJJtes p1·imeTenques. La Gaceta ha publicat una 
Reial Ordre autoritzant als Sindicats •8!gricol.es legalment co.nst:i.tuïts de 
Catalunya i Llevant, per a exportar 25,000 tones de patata .primerenca 
a cada -comarca, amb l'obligació d-e fer-ili.o abans del 3 de juliol vinent. 

-El Sindicat Agrícola de Vich. Durant l'any finit, .el Sindicat Agrí
cola de Vtch ha negistrat vendes als seus socis per la quantitat lde més 
de mig milió de pessebes, -essent el nombr-e d-eo socis, actualment, de 400. 

La Junta Directiva està actualment formada pels següents seny0-rs: 
President, En Josep Gallifa i Coronas; vice-president, En Josep M:Lria 
Masgrau; tresorer, En >Ramon Espona i Sitjar; secretari, En Francesc 
Quer; vocals, En P.ere Molins, En Josep Vi..la, En Miquel Roma i En 
Josep Tió. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

El Servei de Viticultura i Enologia ha realitz.at els treballs compl-e
mentaris de ~a vinificació verificada en diversos Cellers .Cooperatius, baix 
la DirBJcdó Tècnica d'aquest S.erv·ei, ·fent diversos anàlisis i determina
cions. 

Els nostres agricultors s'ban adonat ·ben bé que aL Laborato.ri de Pa
tologia Animal, hi tro.ben remei per al .seu bestiar malalt. 
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Darrerament dita s ecció •ha donat instruccions i remei per a curar 
casos de septicèmia hemorràgic-a en els porcs, i sobre el còlera de 
l 'aviram. 

El personal tècnic itlel Serv-ei d-e Ramade1ia, penprà .part en el Con
grés Internacional d'avi·cultura que pròximament té de .ceJebrar-s-e a Bar
celona, col:laborant-hi amb sengles comunicacions fruit de les investi
gacions fetes al Laboratori de Patologia Animal. 

Els , erv·eis d'Arbres Fruiters i Terra Campa han acabat les 
campanye d'-esporga d'oliveres i d'entrecavant mecanic dels semblats. 

• l 

...._.~......_~~-------------~----...._._._,.... ...... ~--~~~ 

CONSULTORI En aquesta secció es respondrà gra
!ultamenl i per torn rigurós, a Ioles 
les consultes que facin e.l s llegidors 

M. R., S.o\RRIÀ.-En aquest número va un articl-e que pot resoldre els 
seus dubtes, ·encara que no es refer·Eixi ben bé i concretament al tema 
_que l'inwressa. 

El seu hort l'hauria d'adob-ar amb fems o altra matèrÏJa orgàni-ca 
com ad.oib base, completat després amb fertilitzants minerals. Com pot 
veure en l 'ar:icle esmentat, la m.esquita pot -ésser utilment substHuïda 
pel :i:litrat de sosa. 

No és possible d'indicar exactament una fórmula d"'adob que s'adapti 
a totes les plan.tes d'horta. De totes maneres com •a. fórmula general li 
recomanem la següent per cada cent metres quadrats <:ada dos any& : 

:Spperfosfat. 3 quilos 
1Clorur potàssic. 2 , 
Sulfat amònic. 2 " 

Demés -coaJdrà afegir 2-3 quilos de nitrat •en vàries vegaaes. 
En els anys intermttjos oal doTiar 80-100 qpilos de ·fems. 

CALENDARI 

R. s. 

de sembres i plantacions de les Hortalisses i Farratges més 
generali tzats o cultivats a Catalunya · 

MARÇ ~ ABRIL 
HORTALISSES 

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

carabassoneres, carabasses de bon gust, carabasses de Rabaquet i altres. 
--Carts plens, grossos.-Cogombres.-Col de cabdell o soldat, grossa, col 
borratxona (eri terres frescals), col francesa i altres de fulla llisa, col de set 
¡;:etma.nes, nana; col de Brusel:les.-Crèixems.-Enciam escaroler d 'istiu, 
enciam llarg, blanc o romà, enciam escarxofet, enciam bleder o Maymó. 

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

d'albercoc petit, tomàtecs de pera, tomàtecs de poma, tomàtecs de po
mr.ta -Espàrrecs grossos.-Espinacs (per collir tendres o abans d 'espí-
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gar) .-Fasols primerencs.-Julivert.- Melons primerencc;.-Pastana!l;'a de 

taula.-Pèsols de set setmanes, pèsols tirabecs o Caputxins, millor en . 

març.-Porros.-Ravanets mitjans, ravanets rodons.-1\emolatx¡¡. de tau

la.-Salsi{is i Escorsonera.-Serfull.-Xíndries.-Xirivies.-Moniatos.-Pa

tates. 
FARRATGES 

Aufals.-Col geganta.-Remolatxes grosses. 
També es sembra per a farratge verd : 
Sorjo o Meuca dolça.-Trèbol gros o Trèfula. I les herbes dels prats. 

Guixes.-Llovins.-Llanties.-Moresc o blat de moro. 

Per major detalls dirigir-se a Fills de Nonell, Plaça de Santa Ma

ria.-Barcelona. 

La BO \1 BA que 
reu ne ix I e s ca
rac terí stiques 
més aventatjoses 

ÉS L A 

TANK 
La ÚNICA que no té estopada 
No necessita engrassament 

Representant excln,lu: 

J. Maristany Casajuana 
Cons u lat, n .• 1 : Barcel ona 

B. OTAMLLBERES §DE de~a~~~t:n~~~ 
al trasbals je vins i 
olis · MOTO- i!OM
BES per a bodegues 

~ 
JOAN 
ESCAYOLA 

i sindicats agrícoles, 
de petits i grans ren
diments · AIXETES 
de totes classes per a 
tines de e im en t y 
fusta-----

Jaume Giralt, 21 Telèfon 1430 S. P. · BARCELONA 

................................................................................................... . . 
5 lolres net)res, caJao boraeJts, PYra· 
: Uon concentrat marca ICBLOEI1It6 

i.Usines Schloesing frères ltd. 
M A R S E L L A Destrueix radicalment oíd ium . 

CASA FUNDADA EN 1846 Míldiu de les fulles i del raï m. 

Blanqueta, Black-Rot, Pyral i apo

plegia-fullatge de Ja vinya,· malalti es de la patata, tomaqueres, meloneres 
i cucs de l s 

Al)çnt l)eneral per a Espanya: 

J. DORGEBRAY : Via Laietana , 19, Barcelona 
arbres fruiters f - : 

: 
··················-················································································ 

• 
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BOMBES 
tENIRÍfiJ61JE§ 

' . 

GRLPS TRANSPORTABLES 
especial ment in d i cats per •a recs 

, ...... SISTEMA ........................ ~ ..... ¡ 

HHR~~ll 
mogudes per 
corretja o di
re c tamen t , 
acobla d es a 
mot o r e lèc
t ric o motor 
de b e nzi n a 

BOMBES 
D ' ENCEBAT AUTOMAT I C 

Les bombes BllRDOll NO 
PORTEN p(emsa-estopes i 
va n am b coix inets de boles 

Deman eu catà legs 1 preus a 

-MOLift8 

RI~ 

fill D'ENill BRIJGIJERA 
Rlereta. 28 
Barcelona 

Nicotina 
Sulfat de Nicotina 
~ ·li r o ~· V e r I 

--~~~~~ o Els més 
pràct ics 
í de majors rendí
men ts per a moldre : 

50 °/0 d'econo
mia d e f o r ç.a . 
Ún i cs pe r s a 
perfecció i preu . 
N o com preu 
sen s e veure' ls. 
0 3ranties i pro
ves a satisfacció. 

La casa més an
tiga: 

I 

Aldana, 4 
BARC:ELOMll 

Blat de 
moro 
Ordi 
lleeums 
Minerals 
sucre 
Sal 
Goma 
Suro, etc. 

"L'ESTRELLA " 

Els millors insecticides per 
a Agricultura i Ramaderia 

De resultats meravellosos con-
tra els pugons i erugues 

·Demaneu prospectes I· diri
giu vostres comandes a: 

Joan Bascompte, S. en C. 
Plaça de' les Olles, n.• 8 

VIcens Ferrer & Comp. • 
Bamis & Soler. • Jaume, I, 18 
Fill de J. VIdal I Rlbas, S. en C. 
BARCELONA 

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



Maqúl.nària · Oliva·rera-
PER A l'ÈLA'BORACIÓ D'OLIS 

Grans rendiments per a petites i grans instal:làcions 

PROPIETRRISI Uislteu els molins I us conueñce-reu de ·rèxlt 

Vista general de una instal·lació tipus lndus- -'-. -------I 
i model de • Elaboració oliera• per a un 

rendiment de 20 quilos d'oliVes en 24 hores. 

Ca1·acterístiques principals de garantia: 
QUALITAT- QUANTITAT- ECONOMIA 

OUALIT AT.- S'obté elaqorant olives recent collides. 
S'evita per complet els tan perjudicials e·squitxos. 

QUANTITAT.- S'obté del 85 al 95 per cent d'oli en 
primera pressió d'olives recent collides : S'obté un 
esgotament en les pinyoles molt major, desconegut 
============= fins la data ======= 
ECONOMIA. -S'obté un estalvi del 75 per cent de 
cufins amb molt major rendiment en igualtat de 
personal, local i material : Factors en j~nt de 
moltissima importància, dificilment d'obtenir amh els 
demés Sistemes de Molins : Per a millors referències, 
visiteu instat·lacions i per a tota classe de projectes 

tècnico-pràctics 

Tallers SALVA TELLA- Tortosa 

Nou cmoline!>. Model 
1923, per a conèixer la 
quantitat d'oli que con
té un quilo d'olives. 

Pessetes 759 
Demani's catàleg 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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- SOCIETAT E"QLÒGICA DE~-~ ~~.NEPÈS 

- ' (Societat Anònima). Cont[nuadora de 

SERD'A, ROS _I C.~ Vi.lafranc a del Penedès 
AGÈNCIA A EiARC:::LONA: València_,_ 278 

••• 
PREMSES CaNTÍNUES "MABtLLE" 

Les més perfeccionades Le3 més solides : Les més econòmiqu~s 

PREMSES ·MECANIC)UES Au'TGMÀTIQUÉS · 

PREMSES A MÀ Tft·EPITJADOftE& : IIOMBES 

MANGUERES I AIXETES .. Eft A TINES 

lnstal.-lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics 
' 

Adobs químics 

Està vostè encara 
empleant aparells 
antiquats? 

Podem proporcionar a 
v: el "mitjà- de sulfatar 
amb un cod llmlta
díulm-els seus vinyars. 
Dema,ni'ns d~des i refe
rències dels cèlebr.-s r.ot- _, 
voritzadors "ClVETTE" ' · 
de bad, "FUTUR" de 
carro,. i s'admirarà 
de no tenir-los èncara en 
ils; puix poguerít fer un 
treball perfecte amb 
un sol operari, té encara 
eJl!pleats una legió 
d'obrers que sulfaten 
tard i mà lament sos grans 
vinyars, Demani vostè 
Catàleg, lnformi's amb 
tem os i l'adquirirA. "C~
VETTE" i "FUTUR" 
són d'un cost limitat i 
donen completa satisfac;.
ci6, en pla o en pendent 

Escrigui a 

Establiments Vití
coles P. Ca,ellas 
Méndez Núftez, ~. 
praL - BARCELONA 

A parells d'anàlisis de vins 

Sofres i Sulfats 

En dirigir-vos a ' les cases anunc~adoJeS, citeu AGRICUL TU.RA 

Aquesta fo
tografia és 
d' 'un dels 
ararells que 
treballen en 
els Vinyars 
Raventós, 
prQductors 

i 
l 
~-· 

deiXam
pany Co
dorniu. 
Un dels 
!'>00 que 
estan en 
ÚS. = 



Proteïnes: 62 °/o 
Fosfats: 18 °/o 
Calç: 7 °/0 

Ració diària: 
10 grams 
Sacs de 10 i 75 
quilograms 

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

riquesa en Proteïnes i en Fosfats de sa alimentació 

¡ELS ALIMENTS VEGETALS NO BASTEN! 

perquè són pobres en aquests elements 

So.Js amb un complement animal pot 

vostè enriquir les pasterades per a l'aviram 

El millor aliment animal, l'únic que siga complet 
(proteïnes i m:"• m . .Ju juntes), és la 

FARINA DE PEIX 
Fre1c I enter : de1grauada : marca ATLANTIC 

ENRIC TEIXER, R.tant G.rat 

GRANOLLERS Sta. EULARIA 

:!!lllllllllll!llllllllllllllllllliiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!E 

- I ~ 

Trac tors Agrícoles ~ 

- .... CLETRAC,,· 
-

--

Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

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

Tot agricultor progressiu i 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enterar•se 
dels 11ventatges que ofereix el 

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

Pessetes 12,000 

Tipus F 9/16 HP. 
per a vinyes, horts i peliles 

propietats 

Pessetes 6,500 

~-------------------------------·

-
Demanar catàlegs I proves al re

presentant general a Bsp11nya: 

Automóvil Salón 
Trafalgar, 52 BARCELONA 

§ • 
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En dirlg'ir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRJCUL TURA 
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= BOl'fBA = 

-CARRERAS 
-

-

SISTEMA. PATENTAT 

Trasbalsa vins i ol is sense alterar ll ur natu
ralesa - Aspira l'aigua a 8 metres i l'eleva a 
qualsevol alçada - Consum Ja m ei tat de força 
que qualsevo l al t r e si s t e ma 
Suporta elevades temperatu res dels líqu ids 

Duració indefinida : Garantia ii·Ji
mitada : Nombroses referències 

•••• 

-

= 

Carreras y Permanyer 
· ~ Corts, 462 Telèfon 888 H. BARCELONA -

-
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