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La fertilitat de les terres 

L A fertilitat d'una terra és una locució que ve a resumir el 
conjunt de condicions que permeten als vegetals de de~en

r'otllar-se normalment i de donar collites abundoses. El mot P?'O 

d,uctivitat. va lligat a un conjunt de gualitats mòlt complexes, entre 
les quals exerceixen parallelament les seves accions la constitució 
mecànica de la terra, la seva composició física, el seu origen geo
lògic, 'la sev~ riquesa en elements nutritius i en microorganismes, 
la permeabilitat, el clima, l'orientació, el règim aquós, etc. 

Com a · exemple de la necessitat de la concurrència dels factors 
enumerats podem citar els pobres resultats agrícoles que donen 
mantes terres .argiloses compactes, riques a bastament en potassa 
i en nitrogen i amb quantitat sufièient d'àcid fosfòric, a conseqüèn
cia de la dificultat que presenten a la penetració de l' aigua i à e 

•l'aïre dins de la seva massa . També ens podríem fixar en moltes 
terres lleugeres, primes, ben proveïdes de matèries nutritives, que 
no aconsegueixen fer reeixir les collites per culpa de llur excessiva 
permell!bilitat. 

La constitució mecànica d'una terra exerceix una acció evident . 
Diu que moltes terres d'Anglaterra deuen el seu valor especialment 
a aquesta circumstància. Així, l'agrònom Hali cita les magnífiques 
plantacions de fruiters i de llúpol de Thanet, a l'est del comtat de 
Kent, l'estat de les•quals atribuei.-..:: a la constitució mecànica d'aquells 
terrenys sor:çencs, per altra part molt pobres d'elements nutritius . 
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Les' terres més fèrtils solen ésser les que provenen de transport 

(terrés hiteròctO'Izes), 'de textura unifo"rme i de grans · fins, sense, 

pen~, que l'argila hi pred~miui d'una manera excessiva; l'aeració, 

la permeabilitat i l'evaporaci6 es troben aleshores assegurades d'una 

manera satisfactòria. · 
És evident que, donada la varietat de ·climes i de constitució de 

les terres, hom troba tota una gama de fertilitats. Hi ha ·terres 

que normalment i naturalment donen collites . abundoses; d'altres 

necessiten la intervenció més o menys constant de l'home, que hi ha 

d'esmerçar el seu treball i la seva intelligència ·per a què pu~in 

arribar a ésser productives. 
La fertilitat d'una terra pot ésser natural o adquirida : la pri

mera resulta solament de la naturalesa mateixa, la segona ~s den 

en part més o menys grossa a l'acció de l'home. Cal reconèixer , 

que les terres de fertilitat natural .tenen ~olts avantatges, per tai 

com eviten les despeses considerables que comporta el rn.anteniment 

de la productivitat, i a ~és, com que a.qnesta fertilitat natural re

presenta grosses reserves de principis nutritius, aquests poden ésser 

lÜurats a les collites s.uccessives amb una mesura i una precisió 

que solament pot proporcionar la ~atura mateixa . 

Aquesta fertilitat natural ve, però, obligada a disminuir qua-:;¡ 

el so] adob emprat per a conservar-la és el fem. Les reserves nutri

tiye,s es van empobrint, car les collites venudes i exportades repre

senten una important quantitat d'elements fertilitzants de:finitiva

m~nt perduts. Els animals nodrits amb els productes de les colli: 

tes retenen dins de llur. organismè les. substàncie,s necessàries· per a 

la constitució de llurs teix its, per a la producció de carn, de llet, 

de llana, etc. Els fems sofreixen altrament pèrdues considerables , 

especialment en nitrogen, degudes a fermentacions antieconòmiques · 

que es produeixen als estables i als fe!Jlers mal portats. 

La fertilitat n.atural de les terres ha anat, doncs, ateblint-se en 

el transcu~s dels segles, i solament l'abundor de les reservès, la 

lenta mobilització llur, l'acció :p.1oderada dels .gorets i l'actiu tre

ball dels miçroorganismes benefactors poden explicar el manteni

ment cle la productivitat de les terres arables. No gens menys, 

quan les condicions econòmiques es modifiquen i és precís. de lluitar 

contra )a co.mpetència <;1e païsps nous, la necessitat d'obtenir, alts 

rendiments amb despeses mínimes apareix n.etament. 

Els adobs químics han constituït una part· ç1e .la solució, per 

tal corn. són 'Q.U medi de dese:cyrotllar là fertilitat de les terres' i 

d'açonsegtiir la D10di:ficaci.ó de la feble proc111ctivitat de les terres 

pobres o estèrils. / 
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Des del punt de vista químic, una terra pot és_ser considerada 
com de bones condicions. si conté una proporció suficient d'àcid fos

fòric, potassa, calÇ i nitrogen fàcilment assimÍlable, que doni un 
:• 'conjunt susceptible d'assegurar la vegetació i la maduració .de les 

C?llites. 
L'aportació, encara que sigui - abundant, d'adobs, no és prou. 

per a · canviar immediatament les condicions dolentes d'una terra 
esgotada. U na part dels adobs aportats, massa , soluble, pot desapa
rèixer sense ésser utilitzada, filtrant' cap a~s estrats pregons ; una 
part considerable., per ·altra banaa, s'insolubilitza dins la terrà i 
no · es transforma sinó molt lentament en matèria directament assi
milable pels vegetals. Calen uns quants an:v.s · per arribar a consti
tuir, per l'addició d'adobs, una mena de reserva nutritiva compa
rable a la oue ofereixen natúralment les ·terres fèrtils : . 

A I 

Quan es van treient collites d'una terra sense restituir-hi res o 
restituint-ho en forma defectuosa, els rendiments acaben per dis
minuir cada anyada fins a ·parar en un estaf estaci0~ari, en el qual 

, la mig~·adesa de les collites sembla mantenir-se invariable. 'Llavors 
_és que els materials que ·restaven inactius· ~ la terra van entrant 
lentament en acció i pç¡sen a disposició dels vegetals quantitats fe
bles, però bo i constants de principis - nutritius. 

Biològicament, ;una terra fèrtil deu ésser un medi actiut ric en 
microorganismes, ferments nitrosos, nítrics, fixadors de l'l¡Ïtroge'll., 
bactèries . de ver101gues de les lleguminoses, algues, bolets, floridu
res, etc . 

. Una terra · vot ésser considerada com en bon estat de fertilitat 
quan un cert equilibri es produeL"C entre la produceió i l'aportació 
d'adobs o restitució. una part només dels adobs que porten s'apro
fita pel conreu al qual s'apliquen; la resta s'insolubilitza a la terra 
i constitueix reserves que es posaran en circulació en les collites 
successives. • 

Si la terra està en mal est~t, ·els vegetals aprofiten immedia
tament solament una feble quantitat dels adobs actius ; la resta, 
com havem dit, s'immobilitza a la terra per a reconstituir la fer
tilitat natural. L'efecte de l'adob ja anirà manifestant-se poc a poc, 
sense produir els resultats brillants i immediats que 'algú' podria 

. esperar-ne. 
Pràcticament, s'ülament en les terres en bon estat pot treure's 

regular i . constant benefici de l'aplicació dels adobs. 
Si dintre d'una rotació hom deixa passar un any sense fer la 

corresponent adobada, les collites si fa o no fa resten equivalents. 
Tot passa en definitiva com si els adobs tinguessin per resultat el 



mantenir les terres en un equilibri de fertilitat, la influència del 
qual en la producció de les terres sembla encara més neta que la 
mateixa acció dels adobs. 

Hem dit, en començar, que a més de les condicions climàtiques, 
la fecunditàt d'una terra depèn d'altres condicions d'ordre ñ~ic, 

quimic o biològic. 
Física~ent, una bona terra deu ésser permeable, immòbil, con

tínua i fonda a bastament ; els elements sorrencs, silic1osos o cal
caris, es trobaran normalment aglutinats pels elements colloïdals, 
argilosos i húmics. En defecte d'argila, l'humus, la matèria negTa 
dels fems detèrmina l'aglomeració i afavoreix la producció de par
tícules terroses que- tanta import~ncia tenen agrològicament. · 

Relativament a la constltució qmmica de les 'terres fèrtils hem 
de dir que la major part de les dades · numèriques absolutes que ens 
poden donar els laboratoris són d'una valor agrològica ben petita, 
per la ignorància en què es trobem sobre el grau d'assimilabilitat, 
de si l'azot, la 'potassa, l'àcid fosfòric i la ·calç que ens dosifiquen 
es troben en estat actiu o passiu~.-

La riquesa d'una terra en matèria húmi~a és, en canvi, un sig
ne bo i infalible pe fertilitat. 

Sempre es troba, segons Grandeau, una relació ' entre el grau 
de productivitat d' una finca i la ·seva riquesa en . matèria húmica, 
per tal COJ?l 'aquest humus, abundosament proveït d'elements mi

. nerals, serveix bò i sempre d'element intermediari actiu entre la 
terra i la planta. 

I encara, sí hem de creure a Dumon.t, h. més exacta idea de la 
fertilitat química d'una terra ens la donarà la determinació en el 
laboratori de la quantitat d'humofosfats que conté. 

R. VINYALS 

Vinificació de raïms alterats 

QUAN la verema és, per una ràó qualsevol, més o menys ava· 
riada, és un perill de voler-la vinificar •com el raïm normal. 

Una verema en mal estat difereix de la normal des de dos punts 
de vista: d'un costat , abunden· en eUa una sèrie d'elements dolents 
que tendeixen a deteriorar el 'vi, tal com floridures, bactèries, etc. ; 
de 1'altre, els components normals són en prop<;>rcions diferents de 
la que es troben .en els raïms sans, car, per exemple, la verema 
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atacada ·de míldiu, de cotxilis, etc., , conté menys sucre i més aci
desa degut a l'activitat de les podridures que es desenrotllen en d 
raïm malalt, i conté també més substàncies nitrogenades (quasi el 
doble), les quals modifiquen la naturalesa del most, fent-lo molt 
més apte al desenrotllament de microbis alteradors. 

Davant d'aquests fets, és a dir, d'una composició diferent, i so
bretot d'una predisposició ·a contraure malalties, és natural que el 
most de raïms alterats requereixi una vinificació especial per a evi
tar que doni un vi dolent o de poca capacitat de conservació. 

Un remei seria de separar les parts dolentes per a vinificar-les 
separadament o per a no vinificar-les, però tothom comprèn les difi
cultats. de tal sistema .i el preu mass'a elevat de l'operació. 

El millor é~ fer amb elles vins verges, ja que si es fessin abri
sats la rapa i la pallofa del raïm, riques en microorganismes do
lents, donarien mostos de difícil fermentació, subjectes fàcil
ment a tota mena d'alteracions. 

Es comença, en primer, per exprèmer el raïm, i el suc 'es sotmet 
de seguida a la defecació, que té per objecte separar-lo de totes les 
parts sòlides en suspensió; aquestes parts sòlides estan constituï
des, entre altres, per microorganismes bons i dolents. 

Per a què la defecació tingui lloc, cal que el most pugui estar 
en repòs unes 24 hores ; durant aquest període precipiten les parts 
sòlides esmentades i queda un most sense gèrmens, sense terra, 
que si es fa fermentar bé , donarà un vi bastant normal, amb poca 
acidesa volàtil, sense gustos estranys i no subjecte a la casse. L'ope
racw es fa de la segiient manera : el most procedent de la premsa 
o de la trepitjadora es posa, sense pèrdues Cie temps, en tines o 
bótes, i s'hi afegeix 20 grams de metabisulfit de potassa per hec
tolitre (24 grams per carga). Es deixa eri repòs i al dia següent 
se separa del dipòsit trasbalsant-lo en contacte de l'aire, per a eli-

, minar el sulfurós que ha fet ja la seva f.eina, i per a què fermenti 
regul~rment. 

Hem dit que la quantitat de metabisulfit a afegir és de 20 grams 
per hectolitre. De vegades, però, és insuficient, i cal arribar a 25 i 
a 30 grams per a deturar completament la fermentació . És necessari, 
però, no exagerar en la quantitat afegida, perquè si s'ensofra massa 
el most triga. a fermentar, sobrevé l'hivern, i aleshores cal fer-lo 
fermentar amb les dificultats que tothom coneix, a la primavera 
successiva. 

En els grans cellers, en lloc de metahisulfit s'usa sulfurós lí
quid, i en els petits, lluquets, cremant-ne per cada bóta de vuit 
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cargues uns 8o grams; les bótes s'omplen de seguida, sense dei:s:ar 

esbravar el sofre. 
o cal dir que si vinificant normalment és necessària una gran 

netedat, més ho és quan es treballen raïms dolents. Cada • vespre, 
en plegar la feina, caldrà netejar les premses, la trepitjadora i totes 
les eines i en vasos arn b aigua sulfurosa. 

Un cop defecat el most, pot posar-se a fermentar; com que, 
però, la defecació ha eliminat els que portava, bons i dolents, cal 

afegir-n'hi . . 
Un sistema consist.eix a trasbalsar el líquid clar unint-lo a bri· 

ses fresques que tot just hagin acabat de fermentar. Aquestes brises 
són riques en ferments i faran fermentar normalment el most. La 
fermentació es pot ajudar afegint uns 20 grams de fosfat amònic 
per hectolitre, per a proporcionar aliment al ferment, i si procedeix 
lenta es pot intensificar practicant el reÏnuntatge. · 

En lloc de fer fermentar el most amb brisa fresca, procediment . 
no sempre recomanable, per bé que augmenti un xic la riquesa 
alcohòlica del vi, es. pot recórrer a l'ús de llevat, que un hom mateix 
pot preparar-se, sigui partint de llevadures seleccionades que es tro
ben al comerç i que es multipliquen a casa, sigui multiplicant lle
vadures indígenes més adaptades a les condiciones en què han de 
treballar, partint d'una determinada quantitat de raïm sa i bo. 
Per: a no repetir-nos enviem el lector a l'article que publicàrem 

l'any passat a la pàgina 492 d'AGRICULTURA. 
Després de la defecació i abans de la f~rmentació, cal procedir 

a la correcció del most (acidesa, etc.), per a donar-li una composi
ció que s'acosti a la normal i afegir de 20 a 30 grams de taní per 
hectolitre, per ajudar la precipitació de les matèri~s nitrogenades 
i proporcionar demés el ·que manqui. 

Acabada la fermentació tumultuosa, es trasbalsa a rec1p1ents 
ensofrats i es fa un trasbals el més aviat possible. Es clarifica, es 
passa a altres bótes netes i ben ensofrades, i el vi que s'obtindrà 
si bé no pot comparar-se als vins de raïms sans, per les seves defi
ciències originàries de composició, resultarà, però, bastant bo ·i força 
conserva b 1 e. 

E. GER 1À 

Als recons, als marges, a les vores dels camins i de les sèquies, als 

patis, a les partions dels camps, a tots els espais lliu?-es, planteu-lti arbres 
de JUsta o ae fruita. A Catalunya en tenim massa Pocs encara. 

I 
I 
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Societat Enològica del Penedès, S. A. 
T rt pitjadores, Prem:;c:s, Hombc:s i tot <~ 

classe d t maquinàri a \"in ícol a : è\Iotor:; 
i transmissions : ~Ia ngucres, ¡·acords i ai 
x etes: Materi a1 p e 1· a bote lle ria: Prem
sa continua <<8epsa•, Premsa hi
dràulica << Atlas• : Aparells d'anàlisis 
de vins : Prod uctes enolò
gics :Adobs : Sulfat i sofres 

VILAFRANCA DBLPBNBDÉS 
- -
Sucursals a Reus, Criptana 
i Xereç de la Frontera I I 

lJ E:\<lA l\ Eu 
Estudis, Projectes 
i Pressupostos : : 

! I ---. 
USINES SCHLCESING FRERES & C.0 -MARSELLA 
Casa fundada en 1846 Sorielal Anònima per attions - Capital: 3.600,000 franrs - Tres fibrlques: Marseflle, Seplemes I Arles 

SOFRE GLORIA SCHL<ESING 
Sofre a combustió, sense goteig. Puresa garantida 95 Ofo. Constitueix l'ensoframenl idul, 

pràctic i econòmic de fudres, bocois i per a tots els usus enològics 

Tractament dels vins, ensofrat del most , etc 
Suprimeix amb van avantatge les metxes ensofrades 

Par a informes I fullets dirig ir-se a 

J. O O R G E 8 R A Y, Vi a La i et a na, 12 8 A R CEL ON A 
Importador exclusiu I dlpos1tarl general per a Eepanya 

En dir-igir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Motors Bruneau 11 Maquinària Agrícola Moderna 

I 
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i 

(a benzina i petroli) ¡ , , 
o·1 A 1e HP 1 Triluracio i polvorilzacio 

Una joia per als agri
cultors i els industrials; 
econòmics de preu i 
consum. Els únics ga
rantits per cinc anys. 

AGENT GENERAL PER A ESPANYA 

J. CLOS 

Demaneu Catàlegs a 

MAURICI .. HENING 

Moli 

Flors, 5 

(entre el carrer i la Ron

da de Sant Pau; davant 
del teatre Olympia) 
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Ulllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfll 

INNOMBRABL-ES 

REFEREI\JCIES 
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Polvoritzador 
•ROVAL.-TRIUMPH• • L.E RATIONNEL. • 

Lausdca, 18 - Figueres Patentat Patentat 

Exposició: M. HE NIN G Per a pinsos i tota mena de productes. Per a blanqnejàr, pintar, desinfectar, polvoritzar 
f Flors, 5 - Barcelona arbres, sulfatar. e1c ¡ Matxucadores, Molins , etc. Polvoritzadors a tracció, motxilla, etc. 
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L'emigració agrícola a França 
' 

H El\I parlat mantes vegades del problema demogràfic de França. 

en relació sobretot al que es refereix al camp i a les seves re

percussions en l'agricultura. Parlem-ne avui, si us plau, pel que es 

refereix a la nostra gent. 
Davant de la despoblació dels seus camps, França .cerca mà 

d'obra estrangera : polonesos ~1 nord, italians a l'est i gent nostra al 

sud. Troben aquests a França condicions tals que facin acceptable 

aquesta emigració? Heu' s aquí el que avui volem tractar. 

Estudiada en aquest moment la crisi agrària francesa, no es 

presenta amb caràcters d'exce siva gravetat. Davant d'una pobla

ció urbana de r8 milions hi ha una població rural de zr. A Angla

terra, al contrari, hi ha sols un pagès per cada cinc obrers, i a 

Bèlgica, un per cada ttes. La situació, doncs, és millor a França. 

Però la gravetat comença quan hom observa la natalitat, éscassa 

i en continuada disminució, i constantment inferior a la mortalitat 

i l'è.-,;:ode rural que deixa sense braços l'agricultura, per anar a 

nodrir la indústria . 
Segons les estadístiques, en els últims Ro any~ la població rural 

ha disminuït de sis milions i mig d'habitants, dels quals quasi dos 

milions han disminuït en els deu anys que vn.n de I9II a 1921, 

la qual cosa significa que el fenomen de la despoblació del camp 

es va intensificant. Les màquines ban aconseguit sols en part de 

cobrir el buit deixat per la gent que ha marxat. Des de 1913 a 19:12 

hi ha una disminució de r .87o.ooo hectàrees de terres cultivades, de 

les quals solament óoo.ooo s'han convertit en prats naturals. La 

superfície cultivada amb blat i amh vinya ha disminuït; han aug

mentat els boscos i les terres destinades a la producció d'hortalis

ses prop de les grans ciutats. 
Les estadístiques demostren, demés , la disminució del rendi

ment unitari per hectàrea. 
obre aquest estat de coses ha influït, sense dubte, la guerra. 

Quatre llargs i terribles anys de carestia, en els quals les terres no 

han estat ni treballades ni adobades degudament, han portat un 

ex.hauriment que encara dura; però el fenomen no és producte ex

clusiu de la guerra, car ja abans d'ella existia. 
Al costat de la propaganda nacional en favor de l'augment de 

la natalitat i de la vida al camp, el Govern francès ha treballat per 

importar mà d'obra estrangera, establint acords amb les nac!ons 
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«proletàries» i enviant a Txeca-Eslovàquia i ÇL Polònia comissions 
encarregades d'organitzar un corrent immigratori ·regular . El re
sultat ha estat satisfactori. De 1920 a 1923 entraren en França, 
segons les estadístique,s oficials, els següents obrers agrícoles : 

Belgues . .. .. . .. . 57.000 
Italians 26.ooo 
Polonesos . . . 36.ooo 
Espanyols.... 129.000 

En 1'any 1923 entraren 29.000 espanyols, 23.000 polonesos, 8.ooo 
belgues, 9.ooo portuguesos, 3.000 t:&ecp-eslovacs i 3.8oo ·italians. 

Hom calcula que sols la meitat d'aquests obrers roman a França. 
Però l'aspecte de la qüestió comença a · canviar. La immigració 

disminueix. Els polonesos, en els quals hom tenia tanta confiança 
per a repoblar el nord de la França, s'estimen m'és emigrar a Ale
manya i Din~marca, on els jornals són més alts i el tipus de vida 
més agradable. 

Pel que sembla, la minva d'immigració afecta a tots els països 
que donaven braços a França, i la causa hom la troba precisament 
en els jornals baixos i en la vida que· ha de fer l'estranger pobre. 

Un periodista italià que ha recorregút ·les regions on abunden 
els seus compatriotes, ha fet constatacions molt tristes sobre aquest 
p'unt. A Gàsconya, al costat d'un castell principesc que domina 
una 'extensió · d'un centenar d'hectàrees i on de tant en tant, però 
sempre rarament, hi van els ~mos, hi ha . dos petites cases per als 

, obrers de la finca, casetes miserables; velles, amb paviments ·de 
terra, una a~b dues soles habitacions, l'altra ·amb tres. 

En condicions com aquestes és natural que .. el pagès marxi i 
prefereixi la ciutat, i és natural també que l'estranger, mal per 
mal, s'estimi més el mal de casa seva o qne, com s'ha ,pogut com
provar, després d'un cert experiment de treball al camp, l'abandoni 
per marxar a ciutat. . 

Si l'emigració ((oreneta», és a dir, transitòria, passatgera, pot 
ésser, doncs, acceptable, és ja més difkil de poder recomanar l'emi
gració .permanent de famílies senceres que; amb contracte o sense, 
marxin a instal-lar-'se definitivament al país veL La sorpresa o la 
tragèdia pòt ésser gran. 

C . COLOMER , . 

Si us agrada A GRICULTURA, si esteu ' contents d'ella,- m'ireu de propa
gar-la, de fer-la conèixer als vostres companys i amics. Assegurarezt la 
vida de la Revista, permetreu el seu millorame1ít i proporcionareu als 
a!Jr[cultors un mitià d'apendre coses útils z· necessàries. 
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Les malalties m~s freqüents de l'aviram 
i llur remeí 

E L director d'AGRICULTURA ens tramet sovint consultes de lec

tors sobre malalties de l'aviram i i:lel conills, que nosaltres 

procurem contestar degudament. 

No ens dol d'haver de fer de metge a distància, cosa difícil com 

tothom pot suposar; i més difícil encara q~an les dades que hom 

envia per facilitar el diagnòstic són incompletes i fins contradictò

ries, . però ens dol que el nostre pagès no sàpiga encara que en lloc de 

dirigir-se a nosaltres que hem d'emetre una. opinió en condicions J e 

extraordinària dificultat, li surtiria més a compte de veure el veteri

nari del poble el qual poguent observar els animals malalts pot diag

nostíéar amb· un nombre incomparablement major de probabilitats 

d'èxit. 
o analitzem ara les _causes d'aquest costum, anàlisi que ens 

portaria massa lluny i limitem-nos a indicar alguns remeis per les 

afeccions més comuns de l'aviram, tal com indica el títol d'aquest 

modest article i que ens han estat consultades en els darrers temps. 

A bcessos a les potes : tumors febrils molt dolorosos a la planta, 

causats sovint per un excés d'humitat. Aplicar cataplasmes - emo

lients al començament. Si el tumor es forma a pesar de tot obrir-lo 

amb eines ben netes i rentar-lo interiorment amb solució desinfec

tant . 
Bronqt~itis : refredaments, canvis bruscos de temperatura. P o

sar l'animal malalt en lloc arrecerat i temperat. Donar-li aliments 

calents. Pintades de lode. 
Pels catarros fer, · demés, rentats amb aigua fenicada al dos per 

mil. 
Còlem: AGRICULTURA. se n'ha ocupat molts cops. Vegi el lec

tor els articles corresponents on t~obarà els detalls de la cura a fer. 

Corisa : com que és infecciosa s'han d'isolar els animals malalts 

i desinfectar el galliner. Rentats del nas amb creolina (fenol) al 3 per 

cent, amb una xeringa o oli canforat o glicerina timolada. · 

Dia1-rea : Malaltia també de caràcter microbià causada sovint 

per l'alimentació dolenta o massa acuosa . Donar un purgant de ca

lomelans d'un centigram. Alimentació seca. Per aturar la diarrea 

es poden donar ro centigrams de salicilat de bismut en ' dos cops . 

La diarrea dels pollets és produïda per excés d'alimentació en els 

primers dies de vida: reduir l'alimentació donar pa mullat, o arròs. 
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Un centigra,¡n de bismut. ~etejar la part exterior de la cloaca (anus) 
amb solució de creolina al 2 per _r.ooo. 

Diftèria. Molt contagiosa. Rentats' amb creolina. Treure le~ 

plaques. També es poden tocar amb nitrat de plata o amb la solució: · 

Iode metàl-lic .. . .... . .................. . r gram 
Iodur potàssic ... ' .. . .. ...... . 2 )) 

Glicerina .......... .. 15 )) 

Donar, demés, un purgant. 
Isolar els malalts i desinfectar el galliner. 
Estomatit·is. Probablement contagiosa. Rentats de la boca amb 

vinagre diluit . Aliments pastosos : farines mullades amb aigua o 
amb .llet. 

Cttcs. Es posen à la tràquea o a l'intestí. Els primers són la 
causa de la bronquitis perniciosa dels pollets. Es un pétit cuc ver
mell, d'un centímetre, que es posa a la tdquea per xuclar la ·. ang 
i pel seu non:¡b¡;-e pot arribar a dificultar la respiració. La , infecció 
es reprodueix cada any pels gèrmens que queden al terreny. Regar 
el galline~ amb lletada de cals forta o sulfat de ferro al so per mil 
i cavar-lo o canviar, si es pot, el galliner de lloê. Extreure els cucs 
amb un llacet fet amb una corda o pintar la gola amb oli gomenolat 
al 2 per roo. 

Els cucs intestinals es poden combatre .amb una culleracleta d'oli . . 
de trementina al matí en dejú seguida al cap de tres hores d',una 
altra d'oli de ricí. Desinfectar el galliner . 

Oftàlmia. Contagiosa ; deguda en bona part a mancança de 
netedat. Isolar 1a gallina. Rentats amb aigua boricada o amb su
blimat al mig per mil. 

Pepida. E::-treure o arrencar la pepida amb una agulla de cap 
desinfectada. 

Polls. Vegi's l'article publicat al número anterior. 
Dificultat de posta. Rentats de l'anus amb aigua tèbia per es

tovar la regió. Dilatar-lo si és necessari amb el dit untat de va
selina . 

Gota i re·uma. Afeccions semblants produïdes per la excessiva 
humitat. 

La gota ataca les potes formant a voltes tumors freds ; el reuma 
ataca també altres articulacions. Posar l'animal en lloc sec . . Per 
la gota friccions amb aiguardent canforat, o amb iode. Suprimir 
els grans de l'alimentació substituïnt-los per pastes de llegums 
cuits. Posar a l'aigua cinc grams de salicilat de sosa per litre. 

R ony a. Agalles a les potes. Deguda a un petit animalet qne 
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e$ posa a la pell. Contagiosa . I solar l' animal malalt; desinfecció 

del galliner. Rentar les potes amb solució de creolina o cresil o 

aigua per reblanir les crostes i arrencar-les sense fer sang. Pintar 

després amb pomada de sofre o amb petroli emulsionat amb aigua . 

Lofofftia. Contagiosa ; prod uïda per ut~ bolet que es desenrot

lla a la pell de la cresta. A voltes el mal es generalitza tot el cap 

i c¿ll. Isolament del malalt 1 aplicacio_ns diàries de glicerina ioda

da o de pomada de sofre. 
M . CABRÉ 

·Fabricació casolana del suc de raïm 

II 

_ QUAN hom ha espremut el raïm sense servir-se, · com hem ·dit, 

del sac, cal separar les parts sòlides. Per això es :filtra a tra

vés d'un drap de fil i es recull el most en un recipient més aviat 

alt i estret, _rentat prèviament bén bé amb· aigua bullenta per a este

rilitzar -lo. Es cobreix aquest recipient amb un drap net i es deixa 

en repòs per a què tingui lloc la defecació . . El repòs no ha d'ésser 

massa llarg, per a 'què no s'establei..'\:i la fermentació, que conver

tiria el most en vi. En general, n'hi ha prou amb tres, quatre o cinc 

hores. Si aquesta operació es pot fer a la nit, millor, perquè ales

hores la temperatura és més baixa. De totes maneres, és igual po

sar el recipient en un .lloc fresc . 
Aleshores cal fer la separació del dipòsit decantant el líquid amb 

molta cura de no remoure el fons i filtra~t-lo després a través d'una 

franel-la per a separar les partícules sòlides que puguin haver pas

sat. Per a què el pas a través de la franeJ.la sigui ràpid, és convenient, 

després de la decantació, de fer una filtració a través d'un drap de 

fi l espès. 
Així, doncs, les operacions successives que cal fer són : repòs, 

decantació, filtrat a través d'un drap de fil i filtrat a través d'una 

franeJ.la . ols así el líquid queda perfectament clar·. 

Un cop fi ltrat , el suc es possa als envasos aptes per a la pasteu

rització i embotellat. Els envasos es renten prèviament i s'esteri

litzen. Per això es posen en aigua freda, que s'e calfa fins que bulli. 

L'ebullició es fa durar mitja hora. 
Per a conservar el ·most són preferibles les ampolles, Que es 

• 
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tapen amb bo:t;1s taps de suro, també bullits per a esterilitzar-los. -Els 
envasos massa grans no són recomanables, per tal com llur neteja 
i esterilització resulta difícil ; demés, un cop ,començats s'han de 
consumir de seguida per a evitar !'.alteració del most, o s'han de 
passar a envasos més petits, allargant la feina. 

La fermentació del most del raïm és deguda, com tothom sap, a 
l'acció de microorganismes que es troben, a l'aire i al çlamunt de la 
pela del raïm. Quan aquest' s; aixafa, els micoorganismes passen 
al suc i comencen 11ur acció, el ·resultat més visible de la qual és la 
transformació del sucre en alcohoJ. · 

Aquesta transformació, que en e1 cas present no convé, perquè si 
es realitzés no tindríem most, sinó vi, es pot evitar matant els mi
croorganisrpes per médi del calor, amb la pasteurització. S'ha com
provat que ' el suc de raïm es pot pasteuritzar escalfant-lo de 75 a 
90 graus, sense que es produeixi:ç. canvis especials de .gust o perfum. 

Una temperatura constant de 75 graus durant una hora és sufi
cient per à. pasteuritzar el most ; igualment h,o és la temperatura 
de So graus durant cinc minuts. 

Per a fer casolanament la pasteurització del most s'ha de pre
parar un bany maria. Aqúest s'improvisa coJ.locant un fals fons de 
tela metàHica en un recipient qualsevol, a uns quants dits al damunt 
del fons. 

Les ampolles plenes .de n;wst es posen dretes, fent sortir el coll un~ 
:s o ro centímetr~s ~1 damunt del nivell de l'aigua del bany maria. 
Es tapa aquest i s'escalfa fins assolir la temperatura necessària . 

La temperatura es pren de tant en tant aixecant la tapadora i 
~ . 

ficant un 'termòmetre a l'aigua. · 
Quan la temperatura de l'aigua s'acosta, als So graus convé pen

dre també la del suc de raïm en una ampolla . Quan s'ba assolit el 
grau de calor desitjat es tapen herméticament amb taps ja preparats 
i esterilitzats i es posen en lloc on no hi hagin corrents d'aire pér
què es refredin sense que es trenquin. Aquesta operació s'ha de fer 
amb molta netedat i rapidesa evitant la entrada d'aire e11 l'ampolla 
com a conseqi.i.èncià .del refredament que fa baixar el nivell del suc 
,dins del coll. · 

La permanència de les ampolles en el bany maria no ha de pro
longar-se massa perquè aleshores el suc pendria gust de cremat o de 
cuit ni la temperatura ha de passar mai dels 93 graus. 

Després de fredes les ampolles es posen en lloc fresc i fosc. Du
rant els primers dies s'observen per veure si alguna forma floridu
res o gasos, indici de pasteurització defectuosa. Si es vol es poden 
deixar per vinagre o es poden pasteuritzar d. e nou. 
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L'extracció del suc en calent difereix del procediment en fred 

en un parell de detalls. Un cop aixafat el raïm i sense perdre temps, 

el most s·' escalfa a una temperatura. de 79 graus remenant sovint per 

què no s'enganxi al fons. Amb aquest escalfament s'obté la separa

ció de les materies àcides i colorants contingudes a la pallofa'. La 

cqcció no s'ha de prolongar un cop arribada la temperatura als 79 

graus ni s'ha de passar mai dels 90-93 graus . Quan la massa ha arri

pat als 79 es treu del foc, es posa en un sac de fil i es comprimeix 

en calent servint-se, per exemple, de dues fustes planes unides amb 

una t:orda per unq extremitat en forma de trenca-nous. 

El suc es deixa reposar en recipient net i tapat fins a complet 

refredament, perquè s'acabin de separar les partícules sòlides en 

suspensió i precipiti el bitartrat que s'ha dissolt durant la cocció. 

S'evita així que la precipitació tigui lloc en les ampolles. 

Es filtra aleshores a través de :flanela, s'en?olceix, es barreja o 

s'acidifica si cal, es filtra de nou, es posa en ampolles i es pasteu

ritza com hem dit. 
A. ELIES 

Incubació 

E LS avantatges de la incubació artificial sobre la incubació per 

les lloques són tan nombrosos, que anomenant-ne uns quants 

un hom pot fer-se càrrec tot seguit que en les explotacions aví

coles, per poca importància que tinguin, és la incub?ció artificial 

l'ú-nic mitjà pràctic a emprar. Solament el galliner familiar i ca

solà pot passar-se de fer venir al món els polls per la incubadora 

i confiar-ho a les lloques, encara que són moltes les vegades que, 

en aquest matei.'C càs, amb una petita incubadora es faria molt mi

llor el fet. 
La incubadora artificial permet d'incubar un gran nombre d'ous 

d'un plegat. A una lloca no podreu posar gaires ous més que 13. 

Es pot incub¡:tr en tot temps de l'any, no s'ha d'esperar que 

es posin lloques . . Si convé a l'hivern (que no hi ha· lloques) fer po

llets perquè . es paguen força, o per fer pollastres, la incubadora 

resol el problema. 
Es· simplifica molt el treball. Hi ha una gran diferència entre 

portar una incubadora de 300 ous, per exemple, o 20 o 30 lloques 

que es necessiten per a incubar 300 ous. ~To parlem de les incuba-

• 
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clores mammouth, de r.2oo a rz.oo ous, que no porten un·a hora 
de feina al dia ! 

Les lloques abandonen, trenquen, es mengen els ous moltes ve
gades; i la gallina que s'està vint-i-un dies covant i unes quantes set
manes · menant els polls, deixa de pondre molts ous. 

I encara que alguna dona de poble us digui molt sèria i conve!l
çuda que els polls d'incubadora no són tan forts com els de 11oca, 
és completament fals. 

Hem de convenir que avui s'ha despertat entre nosaltres una 
aviculturomania. Però molts, en trobar-se amb problemes reals, es 
descoratgen. Una de les cos.es que més descoratgen és veure com 
al cap de vip.t-i-un dies d'estar els ous a la incubadora, surten uns 
qÚants polls bons, altres de flacs, altres piquen i no surten i un 
gran nombre resten tancats, immòbils. El neòfit no sap a què atri
buir-ho, si als ous, si a massa temperatura, si a poca, si a la hu
mitat, i 'no pel valor d'allò que s'ha perdut, sinó per no poder-los 
fer néixer_ Les llàgrimes vénen als ulls. 

Primer de tot, es necessita una bona màquina. Per bona mà
quina no entenem ni una màquina cara, ni una màquina complicada, 
sinó q1;1e acompleixi · els següents requisits : Domini complet de la 
temperatura, fàcil maneig dels calàixos i v_entilació convenient. Es 
pot tenir més confiança en una marca d'incubadora d'una fàbrica 
que en té ~olts mils escampades per tot el món, que .no una marca 
d'u~ inventor de rebotiga, que a voltes es posa a fer incubadores 
després d'haver fracassat amb el moviment continu. 

Si la incubadora té els tequisitits més amunt esmen.tats, la marca 
és el de menys . Un bon fotògraf fa bones fotografies amo una mà
quina d~ cai.xó, i quants aficionats 'hem vist q-ge amb una .cambra 
el e les més perfeccionades només fan \!U~ . bunyols! 

Després de tenir confiança en la màquina, cal escolli¡:- els, ous. 
No parlem aquí de la important qüestió de]s reproductors, de la 
selecció de ponedores pel nin trapa,, etc., però sí direm que sempre 
seran millors els ous de les gallines de] segon any de posta que 
els de. les,polles del primer any de post~ . L'ou ha d'ésser fresc, qu~ 
no tingui més de quinze dies a l'hiyem i vint dies a l'estip.. Els 
ous de closca rasposa i els massa llar:gs, els massa punxaguts o mas
sa esfèrics, els massa grossos de dos rovells, els que semblen . tren-, 
cats que la closca fa un ressalt cqm una corona, tots ao.uests que no 
es posin a la incubadora. Dels ous d'una gallina del melJ galliner 
( 29 H) mai no ha sortit cap poll, i sols és perquè la el o~ ca és moH 
gruixuda. La for~a millor é~, doncs, la regular forma de l'ou 
geomètric. _ 
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Hem dit que una de les condicions de la incubadora era el po

der dominar completament la temperatura. La temperatura mitjana 

per les gallines és de 40°. Aquesta temperatura és la mitjana de 

totes les temperatures preses d1,1rant el curs de la incubació. La 

temp~ratura va en augment cada dia, des del començament a l'aca

bament de la incubació, amb una diferència total de r a 2 graus. 

Va de 38,5 als 40,5°. ' 

La primera ' setmana la temperatura serà de 38,5 a 39,5° ; la se

gol}a setmana, de 39 a 40, i la tercera de 40 a 40,5. Aquestes tem

peratures són les q-ue indicarà el termòmetre posat de manera que 

el dipòsit .de mercuri estigui al .mateix nivell ~e la part superior 

dels ous. 
Si les temperatures són inferiors o superiors a les que hem dit 

que constituïen les millors, · caus~ran verjudicis tant més sensibles, 

quant més duri. la irregularitat i con més sovint es repeteixi. Una 

irregularitat. de temperatura és més sensible per la seva durada i 

per la seva repetició, que per la seva amplitud, i és més greu si es 

produeix als !)rimers dies de la incubació, període crític. 

Una temperatura inferior a la indicada fa desenrotllar l'ou en 

males cqndicions. A 28° comença el desenrotllament de l'ou, però 

encara que després es corregeü6 la temperatura, el pollet no neix. 

Els primers dies són els de més compromís. Si e.n aquests primers 

dies la temperatura fos més alta, l'evolució sena massa ràpida i 

un~ òrgans creixerien més que uns altres, amb un desequilibri 

perillós. 
La temperatura no pot ésser constant. La lloca abandona diària

ment el niu i els ous deixen de rebre escalfor mentre la gallina és 

llevada. En la incubació artificial aque t prudent refredament tam

bé es verificarà al girar els ous cada 12 hores. Si això no es fes, 

el pollet neixeria sense haver absorbit pel melic tot el sac de vitelus. 

Una sobreelevació durable o molt repetida, tindria els mateixos 

resultats : activaria indegudament el creixement cellular, provoca

ria una evaporació massa ràpida dels líquids de l'ou i donaria lloc 

a un ésser imperfecte, amb el ventre massa poc desenrotllat; !a 

cla_ra no s'hi !)Ot inquivir i el pollet mor. 

Els ous s'han de girar dos vegades cada dia ; l'embrió sura dins 

de l'ou cap a la part més alta i es posa en contacte de la closca ; 

per petit que fos el moviment que se li donés cada dia, ja n'hi hau

ria prou. Per a evitar confusions i per a què l'ou rebi en tote~ 

les seves parts igual quantitat de calor, e li dóna mitja volta com

plete. Demés, en fer aquesta operació, els ous de les vores del 

calaix es !JOsaran al centre i els del centre a les vore . 
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Amb aquesta operació de girar els ous, es regula el temps del 

prudent refredament diari. El tercer dia de la incubació girarem 

els ous amb quatre minuts solament, i el més ràpidament possible 

i gradualment anirem fent-ho amb més temps, fins al dia r811
, que 

els girarem poc a poc, tenint el calaix fora de la incubadora uns 

trenta minuts. La incubadora, els tres primers dies d'incubació 

restarà completament tap.ada, ja que no l'obrirem per girar els 

ous, ni els forats de ventilació estaran oberts. 
Del dia quart endavañt anirem donant aire gradualment. Els . 

primers dies, tenint l'aireació tancada, privem d'una excessiva 

evaporació dels líquids de l'ou, però com que l'ou elimina matè

ries excrementícies (àcid carbònic en darrer tenríe), s'ha d'expul

sar fora de la incubadora. Més endavant de la incubació la res

piració de l'ou és més notable, i per tant hi ha d'haver més circu

lació ~'aire .a la incubadora, si no vindria la mort per asfíxia . . 

En els nostres climes secs és necessari la humitat, (!Ue s'aconse

guirà posant plats o recipients d'aigua a .partir del dia dècim, i que 

haurà d'ésser més intensa els dos dies abans del naixement. 

Els dies de naixement és millor no obrir per res la incubadora. 

La continència i la paciència en no obrir-la, salva més polls que 

ajudant-'los a J1éixer. Val més no obrir fins al. moment de posar 

els polls a la cri¡¡.dora artificial. 
D. DOU 

La conca potàssí_ca de Catalunya 
I 

S EGUJNT el fulletó publicat per la Societat de les mmes de potas

sa de Súria, titulat ceLa cuen~a potasica de Cataluñan, ens 

plau de fer conèixer als nostres lectors la importància d'aquesta 

riquesa minera de la nostra terra, per la segura influència que la 

seva explotació racional, ja començada, tindrà en el desenrotllament 

de l'agricultura catalana i en la nostra· economia . 

En 1912, dos industrials, els senyors Macary i Viader, amb el 

propòsit d'explotar un a'lltic jaciment de sal gemmi ja conegut, 

sol-licitaren de l'Estat una concessió pr0p del poble de Súria. Obri

ren un pou de 68 metres de profúnditat, travessant capes de margn 

barrejada amb guix i, prop del fons, de sal gemma. Pels fins de 

l'explotació i de reconeixement perforaren una _galeria horitzontal, 
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de 30 metres de llarg, i després de pocs .~etres d'aquest treball tro
baren vetes d'una sal de color rosada que l'anàlisi revellà ésser de 
naturalesa potàssica. 

Aquest descobriment els induí a efectuar. altres ·dos sondeigs : 
un, de quasi horitzontal al fons de la galeria, tallà vàries capes 
de sals pGtàssiques, entrant, als 52 metres, en una forta cap,a de 
sal gemma; l'altre vertical, al fons del pou, indicà que les sals 
potàssiques continuaven cap avall. L'anàlisi dels minerals trobats 
'revelà la vresència ae silvinita i carnaLlita. . 

D'aquesta manera quedà descobert l'important jaciment català. ' 
Cal dir, però, <!Ine, ja en 1897, En Silvi Thos i Codina, eminent 
home de ciència català, cridà l'atenció del Govern sobre la conve
niència d'efectuar investiga cions a Catalunya per a cercar sals po
tàss iques. Les r.ecerques afortunades dels ..senyors Macary i Via
der, confirmaren al cap de C!UÍnz.e anys l'exactitud de les previsions 
d'En Thos i Codina. 

En els adobs, la potassa es presenta sota la forma de clorur, 
sulfat, nitrat i, alguns cops, per bé que pocs, de carbonat ; totes 
aquestes sals són solubles en aigua. 

L'assaig fet per: a utilitzar silicats artificials o naturals, no ha 
dona~ cap resultat. L'extracció de Ja potassa d'alguns minerals potàs
sics , com els feldespats o d'algues, tamP,OC ha donat resultats satis
factQI'is. La destil-lació de les melasses de 'remolatxa dóna petites 
quantitats de sals potàssiques . · EI m:rteix pot dir-se dels residus 
de ll ana i de la fusta. També s'ha extret potassa, per bé que en 
quantitats insignificants, de 1~ pols dels forns per a ciment, dels 
alts forns i dels llacs salats de Tunísia i Amèrica del Nord. 

Els adobs potàssics procedeixen per això i d'una manera gai
rebé exclusiva d'immensos jaciments de sals que han estat diposi 
tats durant les èpoques geològiques en extensos llacs i protegits 
d~sprés de la dissolució en l' aigua ;¡er capes de materials imper
meables dipositats • al damunt. 

Tres s6n les conques pntàssiques conegudes actualmente al món 
i explotades : 

r. La d'Alemanya centr al septentrional, coneguda amb el nom 
de Stassfurth. 

2 . La d'Alsàcia, el ·centre d'activitat de la qual és Mulhouse. 
3· La· de Catalunya, a la regió de Súria. 
El jàciment més antic és el de Stassfurth, que des de r86r pro

veeix l'agricultura mundial. El jaci~ent alsacià, avuí, després de 
la guerra, en poder de França, fou descobert en 1904 i ha entrat 
en explotació activa en rgrg. 
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El descobriment i l'explotació dels jaciments potàssics de Sú

ria fa del nostre país un d~ls tres grans productors de potassa del 
món i el posa en condicions d'esdevenü· exportador. 

La formació dels jaciments salins es deu, com hem dit, a la 

precipitación rie les sals per dessecació de llacs on eren dissoltes,_ 

és a dir, de llacs salats. Tres són, doncs , les condicions necessà

ries 'per a què es formi un jaciment: 
r. L'existència d'un llac d'aigües salades . 
2. L'evaporació de les aigües del llac i per conseqüèn_cia la pre

cipitaoió de les sals. 
3· La formació, al damunt de les capes salíferes, d' un dipòsit 

de sediments impermeables que protegeixi les sals contra l'acció de 
les aigües. 

Aquestes condièions es presentaren a Catalunya, o per dir-ho 

millor, a la regió o zona que correspon a la Catalunya actual, i que, 

com gairebé totes les terres, ha passat per successius períodes d'emer

sió i d'immersió. La naturalesa de les res tes , pedres i fòssils (!Ue es 

troben a bona part de les acl~als províncies de Barcelona i Lleida i de 

l' Aragó, demostren que tota aquesta regió, en èpoques geològiques, 
era coberta 1 per un gran llac d'aigua salada . , · 

Després de varis aixecaments dels continents, l'espai ocupat pel 

mar es va anar reduiilt i la regió transformant. En les llagunes així 

formades s 'acumulen re_stes d'una vegetació gigantesca barrejats 

amb pedres i t~rra que els rius van arrossegant. La terra torna, 
però, a ba.ixar i el mar l'envaeix de nou. Aquests fenòmens inver

sos es van repetint, fins que un aixecament més fort que els ante

riors forma el Pireneu i altres tanquen les aigües del mar penetra
des terra endins, .i es forma el ll ac. 

Comença aleshores el període d'evaporació de l'aigua i la preci

pitació de les sals en ella contingudes, formant els dipòsits actuals. 
AGRíCOLA 

- NOTES I COMENTARIS 
L'agricultura a Nova-Zelanda 

Heu's aquí com un periodista euroneu pinta l'agricu'ltor de la 
Nova-Zelanda. 

Es un pagès que ha simplificat els seus mètodes de producció. 
Això es veu ja començat per la masia. na casa de fusta amb un a 
barraqueta al costat que serveix pels mals endreços i més enll à un 
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coJ<ert per guardar les màquines. Això es toL El fet aue el bestiar 
pot quedar-se sempre a camp ras, en totes les est~cions, estal
via la quadra i totes les molèsties inherents. 

Si té ovelles, al ¡;noment oportú passen els esquiladors ; la coope
rativa .que els envia es cuida després de recollir la llana, pesar-la, 
netejar-la, embalar-la i vendre-la. 
· Si té vaques, dos cops al dia els bons animals es deixen munyir 
per sis minuts cada una amb munyidores elèctriques. Els tubs xu
clen la llet i la porten a les màquines, que fan automàticament totes 
les operacions successives i la llet desnatada va a parar als porcs. , 

A.,mb aquests sistemes un parell d'homes, sense cansar-se massa, 
són suficients per menar gran número de bèsties. 

L'electricitat en lloc que per l'indústria serveix avui per l'agri
cultura ; els cap1ps són tots el~ctri:ficats i hi han regions senceres 

· .on el pagès fa la meitat de la feina nomès girant interruptors. 
Les conseqüències de tot' això són ben profundes. El pagès pot 

tenir pianola, ràdio, pren el te i quan hi han curses i diversions 
importants a ciutat, no deixa de prendré-hi part. 

, Lliga contra els enemics de les plantes 

A França ha estat constituïda mi.a <<Lliga nacional contra els ene
mics dels conreus>>. El seu objecte és estudiar, amlí> el concurs dels 
tècnics els mètodes de lluita conha els enemics de les plantes ; Je 
vulgaritzar aquests mètodes per mitjà de publicacions, conferències, 
comunicacions a la premsa ; de fomentar la creació de sindicats o 
s.ocietats privades, encarregades d'aplicar els procediments de lluita 
considerats com més eficaços . . 

La lliga organitzarà, demés, demostracions, concursos d'apa
rells, de màquines, de productes diversos, i un servei de comandes 
per proveir econòmicament els seus associats de tot el que necessiten 
per la lluita contra les malalties. 

L'organització de la lliga ha estat confiada a Viala. 
La cosa com es veu és interessant i digna d'ésser imitada. 

El mildiu de la patata 

El míldiu de la patata ataca les fulles, les tiges i els tubèrculs, 
produint manifestacions dif~rents. En les fulles el mal es presenta 
en forma d'un taca fosca, generalment arrodonida, comparable a una 
cremadura, amb vores descolorides i amb una aurèola blanquinosa 
a la pagina inferior quan el temps és humit. 

En la tija la taca pot presentar-se en vàries formes : ·rodona, ova
lada, allargada, però sempre és fosca i freqüentment voltada per 
1' aurèola caracter1stica. 

En el tubèrcul es manifesta exteriorment amb taques més fos
ques que la pell o amb úna descoloració en les varietats pigmenta
des. Tallant una patata hom observa en la carn zones fosques que 
parteixen de l'exterior en correspondència del lloc on es troba el 
bolet. Aquests tubèrculs són a poc a poc envaïts del tot i es trans
formen en una massa fosca que es descompon ràpidament conver-

i 
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tint-se en una -mena de pasta pudenta -per acció de les bactèries de ~a 
pu trefacc_ió . 

Les patates malaltes poden portar gèrmens· de la malaltia i per 
contacte contaminar les sanes. La selecció de les llavors és cosa, 
doncs, necessària. 

Els tractaments amb sulfat de coure han d'ésser preventius com 
per la vinya. El suc bordalès a l'u i mig per cent dóna bons resul
tats . lll nombre de tractaments depèn de les condicions meteorolò
giques. En general, dues polvoritzacions són suficients. 

El color del rovell d'ou i els aliments 

D'una interessant discussió que ha tingut lloc a la Societat fran- . 
cesa d'aclimatació resulta que l'alimentació té gran _ importància en 
la coloració del rovell d'oú. · 

Així, les gallines privades de verdures ponen ous amb rovell pil
lid, mentre l'aviram deixat en llibertat pels camps dóna un rovell 
més_ colorejat. Això explica tler què a la-primavera els ous tenen el 
rovell de color més fort que a l'hivern. 

Hi ha, demés, vegetals que influeixen directament: els espinacs, 
per exemple, donen un rovell tenyit de vermell; les remolatxes far
ratgeres, en canvi, i el blat de moro en grans fan més viu el color. 

Alguns aliments arriben a donar al rovell un color anormal que el 
fa impropi i de vegades repugnant i tot: així el cuc de femer, els 
cucs de terra menjats en massa quantitat donen un ou amb rovell 
fosc. 

Les gallines que freqüenten boscos de coníferes fan un rovell més 
o menys verdós o negrós. 

Les pluges tardanes a la viny~ 

· Les pluges caigudes al final de la m~duració ~els taïms poc abans 
qe la verema i després d'un període de secada deixen sentir gairebé 
immediatament llurs efectes útils. 

Heu's aquí per demostrar-ho unes observacions de Muntz. •L'any 
1893, després d'un forta secada, els raïms eren poc desenrotllats ; 
les fulles, per bé que no p<J-nsides, penjaven totes. Caigué aleshores 
una pluja. Els grans es desenrotllaren immediatament tant que do
naren un augment de collita del 21 per 1oo ·dos dies després de 1a 
pluja, indicant amb quina rapidesa la planta havia utilitzat la hu
mitat. La collita feta nou dies més tard, acusà un augment del 24 
per 100. Heu's aquí com Muntz notà les seves observacions : abans 
de la pluja, el volum del most era per hectàrea de I06,s hectòlitres 
contenint 2.290 quilograms· de sucre. Dos dies després de la primera 
pluja, el volum era de 12 q. hectolitres amb 2.250 q. de sucre. 
Nou dies més tard el vo~um del most era de 132 hectòlitres amb 
2.693 qg. de sucre. 

El vi dels raïms collits abans de la pluja·, feia 12,5 graus d'alco
hol ; el dels raïms veremats immediatament després de la pluja, ro,s 
i vi dels raïms veremats més tard II,S graus. 
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El balanç-del Sindica t de Guisona 

H eu's aq uí un Sindicat que sense soroll va fent el seu camí, en
grandint-se i enfor tint-se d'una manera admirable. Fundat en 1906 
per uns quants e.ntusiastes, compta avui 941 socis de més de 6o po-
hles de la rodalia de Guissona:. · 

Unes quantes dades donen idea de la puixança del Sindicat . La 
suma del llibre diari, que dóna el conjunt de les operacions realit
zades, puja avui a s .o18.045 pessetes; els socis han entrat 'I -355·334 
quilos de blat; la secció d'adobs ha repartit més de mil cinc-centes 
tones de matèries fertil itzants (r.soo.688 qg.) ,; els forns coopera
tius han pastat 268.,goo qu.ilos de farina (2.685 sacs) i els gèneres 
lliurats als socis a fiar importen 236.960 pessetes. Demés dels edi
ficis el Sindicat posseeix un capital Hquid de 55 .8.73 pessetes i els 
beneficis d'aquest any han estat de 16.371 pessetes. 

' Bonics números que indiquen ben clarament la tasca formidable 
que realitza el Sinèl.icat. · 

La composició de Ja xufla i la sev a utilització 

L a x ufla es cultiva, com tothom sap, per la preparació d'orxata 
o per l'alimentació de l'home en vàries maneres condimentada. 

Es tracta ara d'utilitzar aquests tubèrculs com primera matèria 
de carbumnts car la seva composició que és aproximadament: 

· Oli . . . .. . .. . .. . . .. 20 per 100 
Matèries amilàcees . .. . . .. 30 >> >> 

Sucre .. . .. . .. . .. . .. . .. . 12 >> » 

permet la producció de prop d'un 20 per roo d'alcohol i d'un 20 per 
.cent d'oli . 

Apicultura pastoral 

Durant el període de gran :B.oració de les plantes, les abelles són 
.plenes de feina per recollir polJem i fer-ne la provisió. Passat, però, 
aquest període si les coses van malament, l'apicultor assisteix a 1a 
disminució de les provisions, car les abelles, per nutrir-se, consu
meixen el què havien acumulat. I si la sort no l'acompanya, fins ha 
de preparar aliments. No sols no cull sinó que ha de sostenir una 
despesa i un treball . · 

Es per això que quan la regió es presta hom recorre a l'anome
nada apicultura pastoral, gue consisteix- a transportar els ruscos 
de la floració de primavera cap a llocs on hi hagi encara floració, és 
a dir , a llocs on no escassegi el nèctar de les flors. 

A Bèlgica, cap al 15 de juliol , hom organitza a preus reduïts 
t rens especials d'abelles, que s'aturen pel camí per baixar els rus
cós. A Suïssa puge'n els ruscos de la vall cap a les altes muntanyes. 
A Palestina el transport es fa amb camells i als Estats Units en va i · 
xell s seguint amunt el Mississipí. 

A França actualment es van generalitzant els camions. La des
pesa del transport queda compensada amb escretx per la major 
quantitat de mel recolectada. 

. \ 
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Un vell sistema per a destruir el gram 

No és rar de trobar terres infestades pel gram, sobretot si hom 
les ha tingudes més o menys descuiélacles . 

Dn lector ens escrivia fa poc que .ni les treballades ni els rasclats 
repetits li donaven cap resultat i que més aviat després de tantes 
feines com havia fet notava una recrudescència d'invasió. 

La cosa no ha d'extranyar. Les treballades tenen com efecte 
dividir les arrels del gram i escampar-les i con:¡ que cada arrel re
brota, es comprèn que després d'elles el camp quedi més envaït. 

Hi ha un vell mètode de destrucció del gram que va molt bé. Fou 
publicat a l'anuari de l'any III per ordre de la Convenció Nacional 
francesa - E.l famós parlament revolucionari dels drets de l'home -
i consisteix a clonar una treballada superficial després cl'm1a pluja 
i abans que la terra hagi tingut temps d'endurir-se. Es passa des
p~és un rascle que arrenca les arrels ; es recullen i es cremen. 

I 

NOTICIARI ' • 

Estadistica de ja·rine1·es. La Junta de Proveïments de Barcelona, per 
tal de complir tma ordre telegràfica de la Direcció general, ha disposat que 
lots els fabricants de fari11a i moliners trametin tma declaracjó per dupli
cat del lloc on tenen e¡uplaçades les instal-lacions. i la capacitat diària de 
molturació. 

A1Jellm1es ma?"ineres. Els darrers temporals causaren la pèrdua t'!e 
bona part de 1 'avellana al camp de Tarragona. Les aigües les arrossegaren 
al mar; un corrent marí les emporta i tm altre corrent les tornà a Sitges. 

Ara, 110 hi ba casa de Sitges, que no tingui provisió regular cl'a,·ella
nes, que per C'ert, els costen a un preu ben baix. Fet i fet, val més que d 
mar les hagi tomat, que no pa? que haguessin anat a parar a la pan.'\:a in
commensurable d 'algún monstre marí. 

La 7JeTema a · La J1ianxa. Han començat, segons ens comunic1uen ,']e 
Manzanares, les operacions de les Yeremes. La collita, és més grossa que 
la de l'any passat. 

E l J"aïm es paga a r s'so pessetes els J OO quilos el blanc i a r6 pes. etes 
el negre. Hom creu, però, que aquests preus encara pujaran. 

Con/e1·ència per a la ind1Í$tria de/. pa. Durant els dies ro, IT i 12 d'octu
bre propvinent, tindrà lloc a Praga .tma conferència internacional d'investi
gadors en la producció de farina i pa. 

A aquesta conferènçia ja s 'han adherit per llurs respectius delegats 
tècnics en molineria, diversos països, entre els quals figuren Alemanya, 
Austria, Bèlgica, Estats Units, .França, A1,'glaterra, Itàlia, Rússia i Suècia. 

, 
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Unic establiment a Espanya que s'ocupa ex-
clusivament de tot el que fa referència a la I 
Agricultura i Indústria ' 

~ ~tes ll~ se~ ~~1!' ~n~s~!o~ I 
Dipòsit de tota olasae de productes originals i de I 
puresa garantida per a l'tís Agrioola t Veterinari -- , _ 

La direcció tècnica es posa a disposició dels senyors Agricultors I 
i Ramaders per a facilitar els detalls possibles a prop dels produc

__::_ que disposa de l'Agricultura, de la Indústria i de la Ra~ad~ 

I 
---, 

~ / qu~:!~?~~!~~~eu ~ 
i 
I 

~ i • • 
= Declarat d'Utilitat Pública pel Ministeri de Foment I = 

I
. 

Desinfecció, Preventiu i Curació 
de les malalties infeccioses del bestiar. L'únic que 
ha obtingut resultats positius per a la curació de la 

Glossopeda • Mal Roig 
Còlera de l'aviram, etc. 

Es ven èf les Farmàcies, Drogueries i Av. Anfós Xl//, 339 
Dipòsit General 

Carrer VALEN CIA, 322 (entre Llúria i Bruc) 

~lllliililillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllh@ 
En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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M .OTORS 
per a benzina, alcohol, petroli, etc. 

des de 1 fins a 20 HP. 

GRUPS ELECTROGENS 

lnstal·lacions com
pletes per a regors 
i ~leva cion.• d'aigua . 

M·OTORS SEMI .. DIESiL 
PER A OLIS PESATS 

Tipus industria'ls1 agricole s , e-lèctvics i marir'is. 
Des de 6 HP en endavant, amb un o més cilindres. 
Consum <je comòus(ible: 250 grams per HP hora 

Josep Comas i c.a 
' Bailén, 19 - BARCBLON A 

BASCULA P.ORT:NTIL 
sistema NOGUERA de la .eas,a 

·VILA ·· 
-J e BEZIERS 

Garant ida. La més pràcUca . Preu 
molt reduït i de fllOlta resistència. 

PER A LLUM . 
I FORÇA 

Tota classè d'aparells de Laboratori 
de la Ca•a 

DUJ ARDIN FRE RES de París 

. ------

PER E S ANS • Representant 
L leona, 13,. entresol - BARCELONA 

en dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTUUA 

' ' 
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El sucre a Cuba. A Cuba, el President de )a República ha publicat 

un decret aL~ecant tot límit i restricció sobre la collita del sucre, que ha de 

començar aviat. 

El subm.i1~istTe del blat de moro çstT011geT. Una nota oficial de Proveï-

ments: 
En vista de la insistent eixut, que ha reduït al mínim de producció la 

collita de blat de moro del país, el Govern, a proposta de la Junta Cen

tral de Proveïments, ha resolt iutervenl.r a faYor dels interessos de la ra

maderia nacional, organitzant el subministre de blat de moro estranger, 

utilitzant els mitjans de les indústries dedicades a aquest ram, amb regu

larització de preus i sense dany remunerador dels pinsos de producció na

cional, ni encarir la mercaderia per acaparament o especulació, en forma 

que permeti tenir degudament proveït el mercat de carns. 

La Direcció de Proveïments organitz;arà aquest) servei amb la rapidesa 

possible . 

Impost municipal. que continua. A l'Ajuntament de Barcelona s'ha 

rebut notícia de què pel ministre de Finances, senyor CalYo Sotelo, ha estat 

prorrogat per nou mesos 1 'impost d'inspecció el 'aliments sobre ous, \'Ola

teria, peL;:, fruites i verd mes, a petició de la Corporació . municipal. 

El come1t del tabac. S'ba publicat una R. O. d'Hisenda apmnnt ja 

conYocatòria per a l'assaig del conreu del tabac a Espanya dmant 

l 'any rg2¡. 

La collita dels ro11ellons. Segons acusen les notícies que de diferents 

comarques es reben, la collita de bolets a la nostra regió és abundant i les 

pluges 1 'hauran afavoüt en gran manera. 
N'hi ha hagut molts de la classe anomenada uOus de Reig», que es sos

tingueren en el- mercat dmant rs dies ; ara decau i comença a besllumar-se 

la famosa classe del rovelló. Per mostra i per la seva originalitat, cal citar 

un cas ocorregut un dels darrers diumenges. 
Sortí de Terrassa un pare amb dos fills per a buscar bolets tot el dia. 

Es dirigiren al lloc conegut per Girbau, i a les dues hores de buscar, tro

baren un munt d'e r.ovellons, ompliren el cistell i encara n'hi havia més, i 

per temor que els els prenguessin, un dels fills anà a buidar el cistell 

a Terrassa -sis quilòmetres a peu - els altres continuaren buscant i 

acumulant bolets ; tornà el fill amb dos cistells buits, els ompliren nova

ment. Per t ant, el total de bolets recollits és de 89 quilos, que es cotitzen 

en el mercat de Terra sa a sis pes etes el quilo. 

La Jnnta de Pro7Jeïments i la cam d'anyell. La Comissió Permanent 

de la Junta de Proveïments ha estudiat l'assumpte referent a la carn 

d'anyell , la gual, com es recordarà, fou rebaL;::ada notablement fa uns me

sos, en Yista de l'excessiu preu que alcançaYa, però la rebaixa total de la 

qual no pot ésser so~tinguda ara, donades les circ~stàncies que concorren 

en el proveï1nent de la can1. Per tant, s'ha acordat autoritzar un augment 

d'una pesseta per quilo, el detall i data de regir el qual es publicaran opor

ttwameat. 
De totes maneres, el quilo de costelles, que es pagaYa des de juny 

de 1924 fins al maig del corrent any, a 12,50 pessetes, s'abonarà ara a ¡,25. 
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Importació prohibida. El Ministeri d'Agricultura dels Estats Units ha 
prohibit que, des de la data d~l 1er. d'octubre, siguin importades d'Europa 
nous, avellanes i aglans, . sense pennís especial, per haber declarat i:çtfec
tats els lliuraments d'aque ts fruits d'Espanya, Itàlia i Portugal. 

El bestiar de l'Arma d'A 1·tille1"ia. El Dim·io Oficial de Gtterm publica 
una Reial ordre circular, disposant que ès pmcedeixi a la venda o arren
dament a 1 'agricultura i a la indúsh-.ia del 25 per 100 del bestiar de I 'anna 
d'Artilleria, ja què, com a conseqüència de la reorganització de la dita 
anna, quedarà forçosament sobrant una considerable quantitat de pestiar. 

P1·otecció a la PTodttcció. Ha estat promulgada una Reial ordre dispo
sant que es publiqqi en els periòdics oficials i butlletins la llista de vacants 
que els departaments ministerials proposen en la relació d'articles o pro
ductes prescrits per la llei de protecció a la producció nacional 

La p1'oducció d'ametlles d'Espanya. Segòns les dade~ facilitades pel 
Consell Agronòmic, l'any 1925, el conreu de l'ametller ocupava a Espa
nya una extensió de rso.074 hectàrees, en les que hi, havia plantats prop 
de ~et milions d'arbres, que produireu 898.542 quintans mètrics d'ametlles, 
valorades en no.752 .ooo de pessetes. 

Les quatre regions de més producció són: Llevant amb 42.215 hectàrees 
produc-tores de 250.370 quintans mètrics; Andalusia, 36.722 hectàrees i 
279·343 quintans mètrics; Balears amb 48.140 hectàrees i 169.249 quintans 
mètrics i Catalunya amb 14. 169 hectàrees i ü5.349 quintans mètrics. 

Ordenades les regions pel valor de la producció van en aquest ordre : 
Llevant, , 30 milions de pessetes ; Andalusia, 25 milions ; Catalunya, ~4 

milions i Balem·es, 23 milions i mig. 

Prod1tc~ió de cMn gelada. La producció , de . ca.rn gelada l'any 1925 ba 
anibat a 1.338.ooo tones contra 1.228.ooo que és la xifra corresponent a 
l'any 1924. Els principals països productqrs són l'Argentina, Estats Units, 
Uruguai, Austràlia, Nova-Zelanda i Brasil. Els més consumidors són An
glaterra, Alemanya, Itàlia i Bèlgica. 

Les -vè1·emes tarragonines. Les noves que ens arriben de 1 'estat de les 
veremes de moltes contrades tarragonines no són pas gaire bones. Els ceps 
han donat encara força menys del que hom havia 'previst i la qualitat no 
és pas tampoc massa bona. 'Els oferiments infèriors a quinze pessetes els 
100 quilos de raïm no convencen pas als vinyaters, els quals, bo i tots pre
fereixen vinificar pel seu compte. 

Els -vins de Castella. En un diari de la regió llegim que els preus del 
vi a Castella són més ferms, encara que no tant com la.gent creia que foren, 
cosa que hom atribueix a l'oferta dels productors per tal de tenir fusta on 
en.cabir-hi la present collita. Aquesta es preveu molt deficient. Hom calcula 
si amb prou feines an-.ibarà a Ja meitat de la de l'any passat . 

La collita de l'oli. Les darreres pluges han donat als. camps, i per tant, 
al.s oliverars la saó necessària, saó que mancava ja feia c¡,ui-sap-lo temps. 
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En les zones de les Garrigues i Bai.'\: Aragó, les oliveres fan goig de bo 
d~ bo, i hom espera una bon a collita. 

La caiguda de 1 'oliva, que tant de mal ha fet a Argèlia, Grècia i Tunis, 

no s 'ha deixat sentir gaire a Catalunya .. D'Andalusia ens arribat notícies 
de què els danys ocasionats per la caiguda eren molt més grossç¡s que :10 
pas aquí. 

"La campanya del moscatell. Tot i haYer-se presentat enguany ~n prou 

quantitat tota la gama de raïms primerencs (Sans Jaumes, Razaki, valen

cians, etc.) ha estat molt soUicitat el moscatell de D'ènia. La xifra de les 

exportacions resulta sensiblement el doble de l'any anterior. 
Els preus de compra osci~en al Yoltant de les quatre pessetes arrova. 

-' 
INFORMACIONS COMERCIALS 

Adobs. - Superfosfat d'os de rS-20 per 100 d'àcid fosfòric i mig per 

cent de nitrogen, a 17 pessetes els 100 quilos; .superfosfat de calç de 'r8-2o 

per cent d'àcid fosfòric soluble, a 12 pessetes els roo quilos;- superfosfat de 

calç de r6-18 per cent d'àcid fosfòric, a 1:0,50 pessetes ; superfosfat de calç 

13-15 per cent d'àcid fosfòric soluble, a 9,50. 
' Sulfat dJamoníac de 20-21 per cent de nitrogen, a 45 pessetes els cent 

quilos ; nitrat de sosa de 15-16 per cent de nitrogen, 43 pessetes. 
Sulfat de potassa de 90-92 per cent de puresa, equivalent a 49-50 per 

cent de potassa pura, a 33 pessetes els 100 quilos, clorur de potassa de 

8o-8s, equivalent a so-sr per cent de potassa pura, a 28. 
Matèria orgànica còrnia natural de 10-rr per cent de nitrogen i 2-3 per 

cent d'àcid fosfòric, a 40 pessetes els 100 quilos. 
Preus per vagó complet. 

A uticriptog àmics i i11secticides.- Sofre preèipitat (pis), a 8 pessetes 

el sac de 40 quilos. sofre sublimat (flor), a 20 pessetes el sac de so quilos ; 

sofre de terròs, a 29 pessetes els roo qtúlos ; sofre de canó, a 40 pessetes • 

els 100 quilos . • 
Preus per partides de certa importància i per vagó complet. 
Sulfat de ferro gra, a 13 pessetes ; sulfat de ferro en pols, a 14 pessetes 

Per roo quilos i vagó complet. · 

Bestiar, carns. -Bestiar de llana, anyells, a 52 pessetes; ovelles, a 

63 pessetes. Porquí, Gras, de 22,50 a 22 pessetes l'arrova de pes viu. Boví, 

de 3,50 a 3,75 pessetes el quilo. Gallines, de 18 a 30 pessetes parell; po
llastres, de 12 a 25 pessetes el parell; conills de 7 a l'I pessetes un. 

Cereals i farines. - Blats i farines segueixen aguantant els mateixos 

preus, que per ara estan força estabilitzats. Les compres no són pas gaire 
abundoses, que diguéssim, perquè més aviat els farinaires van allargant 

tot el possible les exístències llurs per tal de diferir un quant temps més 

la data de les operacions. 
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Les civades i els ordis han sofert en cosa d'un mes una baixa conside
rable, de dues pessetes per cent quilos, qu{! ha contrastat extranyament 
amb la manera ferma amb què es venien aguantant de ja fa temps. Segu
rament que la causa d'aquesta baixa caldria buscar-la en la rela~va abun
dor de la collita nova. 

Les despulles de blat, en canvi, han vist augmentar sensiblement les 
seves cotitzacions en el mateix lapsus de temps, en les classes segones, 
terceres. i quartes. La farina n. 0 4 resta encallada a les 25 pessetes ¡• la 
n. 0 3 ha fet algun moviment de baL-.¡:a. · 

Quant al moresc, és· molt possible, vist el zel amb que ho demanen els 
comerciants, i en vista de la collita més aviat migrada del país, deguda a 
l'eixut, que el preu sofreixi un augment, car talment com diuen els co
met·ciants, als preus actuals de procedència, per al moresc estranger, i no· 
dismim,tint els aranzels, si un compta amb el guany comercial lògic, gai
rebé hauria de ven.dre's el Plata una pesseta o sis rals més car, soBre carro. 
Es clar que això ho exageren èls interessats una mica. Hem vist comptes 
fets per comerciants (no els suscriuríem del tot però) que pretenen demos
trar que el preu que hauria de vendre's el Plata, fóra de 40 pessetes en lloc 
de les 37 actuals. 

Blats : Aragó i Navarra, 48 a so; Castella i Manxa, 46,50 a 47,50.; Ex
tremadura, 45,50 a 46_; Urgell i Vallès, 47 a 48. 

(Preus en pessetes 100 quilos, sense sac damunt vagó origen) . 
. Farines : Força, 70 a 75 ; extra local, 67 a 68; corrent local, 64 a 64,50 ; 

extra blanca Castella, 67 a 68 ; blanca corrent Castella, 64 a 64,50 ; bai-

xa, 46 a 47· • 
(Preus en pessetes sac de roo quilos damunt carro Barcelona). 
Arròs : Bomba ·calasparra, 132 a 134; bomba, no a 120 ·; . selecte, 59 

a ·6o; matisat, s·7 a 59; Bell-Uoch base o, 54 a 55; trencat, 40 a 42. 
Pessetes .Per roo quilos. , . 
Altres çereals : Moresc Plata, 36,50 a 37 ; ordi Urgell i comarca, 33 a 

33,50; ¿ivada Extremadura, 38 a 39; civada estrangera, 35 a 36; escaiola 
Andalusia, 65 a 70. . 

Pessetes per 100 quilos. 
Despulles . Número 3, 126 a 27 ; número 4, 24 a 25 ; segones, 21 a 22 ; 

terceres, 19 a 20; quartes, r8 a 19. 
(Preus en pessetes els 6o quilos amb sac, damunt carro Barcelona.) 
Menut (prims.), 19 a 20; segonet, 17 a 18; segó, 15 a 16. 
(Preus e'n rals la quartera de 70 litres, sense sac, damunt carro Barce.

lona .) 

Fr~tits secs.- Ametlles, amb closca, mollar, a r3o pessct::s; idem, ídem, 
amb closca, forta, a 6o ; llargueta, 550 ·; Mallorca escóllida, a 465 ; ídem 
propietari sense trossos, a 455 pessetes els 100 quiols. 

Ha continuat Ja baixa dels preus d'aquest fruit, encara que no amb la 
forma fulminant de la passada quinzena. La classe llargueta és la que més 
aguanta, passant actualment Ja seva cotització setze duros per sebre de la 
Mallorca escollida, quan normalment, la diferència que sol haver;hi entre 
les dues classes és solament d'uns quatre duros. Hom pot pre\eure que 
no durarà molt aquesta anormalitat i que la regularització lògica vindrà 
gairebé tota sola. 
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A ve llana negreta escollida, a ns ; garbellada, a no pessetes els sS qui

los. Gra, primera, a 42S pessetes els roo quilos. 

Després de la puja ràpida de I 'anterior quinzena ja han ton:iat a esta

bilitzar-se els preus d'aquest fruit. Es possib1e, però, que .com que s'han 

malmès quantitats d'importància el 'aquest fruit a causa defs darrers tem

porals, que tornin les avellanes a fer algun petit salt cap amunt. 

Prune : De Màlaga, a 8 pessetes l'arrova; Managuet, de 17 a rS; 

moscatellanes, de 12 a 13. ' 

Nous : escollides, a ns pessetes els 100 quilos ; colliter, sense tros

sos, a 8¡. 
Xufles garbellades superiors, a 100 pessetes els 100 quilos ; colliter, a LJO . 

acauets pelats, a ns pessetes els roo quilos ; tres grans blancs, pri

mera, a 130 ; clos grans blancs, a no. 
Panses de Màlaga (nou gotims) : «Royau:n, a 14; aSur-choix», a 13; 

Imperial, a r6; eu gra, a 9 pessetes la caixa de ro quilos. 

(En caixes de cinc i clos i mig quilos tenen augment import envasos). 

Panses de Dènia : Preus sen e variació. 

Figues l\Iallorca o Frag-a : Mateixos preus anteriors. 

Pinyons pelats catalans, a 520 pessetes els 100 quilos; ídem de Castella, 

a S25. 

Farratges i aliments pel bestiar.- Alfals, 6,so a 7; Palla llargueta, 

3,so a ;¡.; Palla curta, 4 a 4'50. 
(Preus en pessetes els 40 quilos, damunt carro Bar~elona.) 

Polpa remolatxa país, 27 a 2S; Turtó di! coco, 30 a 31 ; Farina de lli

nosa, 32 a 33· 
(Preus en pessetes els roo quilos, amb sac, damunt carro Barcelona.) 

Garrofes : Italiana i Xipre, 4S a 49; negra Vinaroç, 49 a so; negra 

Castelló, 49 a so; negra Matafera, 47 a 4S; negra roja, 48 a 49; Eivissa, 

42 a 43 ; M:al.lorca, 41 a 42. 
(Preus eu rals els 42 quilos, sense sac, damunt carro Barcelona.) 

· Lleg~~ms .. - Llenties, So a 100; faves Extramaclura o Andalusia, 49 a so; 

fayes estrangeres, 47 a so; favons estrangers, 49 a SI ; veces agarra, 42 a 

42,50; yeces Andalusia, 40,50 a 41 ; erps, 35 a 36 ; titus, 38 a 40. 

Pesetes per 100 quilos. 
l\Iongetes : Mallorca, 75 a ¡6; Prat, noves, ¡o a 75; València, 6s a 70; 

estranger, segons classe, 55 a 73.· 
Pessetes per 100 quilos. 
Cigrons : Saüc, 172 a 174; blancs arf. al., 44-45, 12S a 130; blancs 

ar. a l f., 48-so, nS a 120 ; blancs ar. alf., 52-.54, 98 a roo ; blancs ar. alf., 58-6o, 

S4 a 86 ; blancs ar. aif., 6o-65, 75 a So; Pelons, 6o a Ss. 
(Preus en pessetes el 100 quilos, amb sac, damunt carro Barcelona.) 

O lis. - Mercats comarcals : 
Oli d'oliva, fruitat, extra, de ro,so a II,2S_ pessetes la quarta de 3.900 

qui¡os ; ídein fi, de ro a 10,75 ; ídem corrent, de 9,50 a ro. 

Oli de pinyola, groc, de 135 a 140 pes. etes la càrrega rle u- quilos ; 

ídem verd, de 120 a 130. 
Preu de venda a la plaça : 
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Oli d'oliva : Corrent, a 243,50 pessetes els roo quilos ; superior., a 
256,70 pessetes ídem; classe fina, a 282,80 pes!"etes ídem; classe extra, a 
295,65 pesetes ídem. 

1\~ercat sostingut. 
Oli de piuyt9la : De color verd, de primera, de 126,o8 a ±30,45 ; 'Ídem, 

ídem, de segona, de rr7,39 a 121,73 pessetes els roo quilos. 
Groc de primera, de 152,17 a rs6,52 ; ídem de segona, de r26,o8 a 130.45 

pessetes .els roo quilos . 
Fosc, de 104,35 a ro8,69' pessetes els roo qtiilos. 
(Sense envasos). 
Oli de coco : Blanc, a 172 pessetes els roo quilos ; Cochiu, a 200 pes'Se· 

tes els roo quilos; Palma, a 205 pessetes els 100 quilos. 
(Amb envasos). 
Oli de llinosa : Cru, a r6o pessetes ; cuit, a r6o pessetes ; sense color, 

a 190 pessetes els roo quilos. 
(Sense em·asos). 
Oli cle cacauet : Corrent, a 248 . pessetes ; refinat, a 250 pessetes els 

roo quilos. 

Otts.- Frescos Empordà, a 97 pessetes compte; Vilafranca o Grano
llers', a ros pessetes compte; Sagarra ,a 83 ; Urgell i Segrià, Sr ; Eivissa, 
a. 85 ; Mahó, ·,a 82 ; Mallorca, a 79· 

Vins. -L'atenció de tots els productes i comerc~ants està concentrada 
en el resultat de la collita present . En general i no limitant -ho a Catalu
nya, ni tan solament a la Península, l'anyada haurà estat més aviat es
cassa, puix la sequedat eu molts llocs no ha pogut veure's compensada 
per les darreres pluges,. i en altres llocs la: podricluda, els corcs i la blima 
han estat causes suficients· ·per produir el resultat esmentat. 

Les veremes que havem tingut ocasió de veure han estat totes ataca
eles fortament pel corc del raïm, presentant un aspecte llastilpós. 

Cal que vigilin bé éls vinate¡;s, que la matèria prima d'enguany, no és 
pas de la que més es presta per. a l'obtenció de bons vins. 

Mercat vinícola de Barcelona : Preus per grau i hectòlitre, mercaderia 
posada ¡¡,1 celler del colliter, facilitats pé~ l'Associació de Magatzemistes i 

· Exportadors de Vins de Barcelona : 
Penadès blanc, a r,so ~ Camp de Tarragona, blanc, a r,So; Priorat, ne

gre, a r,85; Manxa, a r,so; Mistela blanca, nova, a 3,50; Moscatell, 
nou, a 3· LLUÍS MA:RSAL 
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CONSULTORI En aquesta secció conte<tarem gra
tuitament i per torn rigorós a totes 
les consu ltes que fa cin els lectors 

P. S., Cabacés.- Per a conèi.."'èer les representacions gràfiques dels 
plànols hauria de consultar· una topografia. Precisament ara n'ha sortit 
una de catalana on hi ha indicats alguns dels punts que li interessen. No 
totes les coses, però, tenen una indicació convencion~l especial. Un bosc 
representa sempre igual, encara que s\gtti de plantes diferents. Tampoc 
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es fa distinció entre una plantada de ametllers o oliveres. En general, 

·cad u les representa com vol i ho indica després en les explicacions del.s 

signes convencionals. 

El llibret català a què eus referim és : J. Carreres Palet: «Nocions de 

topografia », publicat pel Centre excursionista Rafel Casanova. 

La paraula que li interessa s'es'criu: cal. 

E. R., Sant Feliu. La pepida de les gallines és una forma bucal de la 

d~ftèria que és una malaltia contagiosa. Es presenta sota la forma de falsés 

membranes de color blanc groguenc a la llengua· i al. fons de la gola. 1-o 

cal confondre aquestes falses membranes amb Ía part còrnica i blanquinosa 

de la extremitat de la llengua que es troba en tot l'aviram i que no té res 

que veure amb la pepida. 

Contra les plagues diftèriques pinti la cavitat bucal - amb un pinzell -

amb tintura de iode o millor amb una solució de nitrat de plata a l'u 

per 300. 
Es prudent de separar els animals malalts. 

CALENDARI 
de sembres i plantacions de les Hortalisses i Farratges més 

generalitzats o cultivats a Catalunya 

Se sembra:· 

SETEMBRE I ÚCTUBRE 

HORTALISSES ' 

R. S . 

Bledes grogues o blanques.-Bledes morades per a hivern.-Ceba ver

meUa per a cabeçar. Ceba dolça de Sant Vicens.-Ceba blanca, gTos

sa.-Ceba d'En Campeny.-Col de cabdell o de soldat.-Col de Pasqua o 

paperiua.-Col genovesa.-Col borratxona.-Col de Milà grossa.-Col molt 

grossa, francesa.-Enciam escaroler de primavera.-Enciam llarg, blanc o 

romà.-Enciam llarg, negre o gabaig.-Escarola de cabell d'àngel.-Esca

rola doble, crespada.-Espinacs.-Faves primerenques.-Fesols tardans (a 

primers de setembre) .-Julivert.-Nap llarg, blanc.-Nap llarg, negre.-

~ap r0cló, blanc.-Nap rodó, uegre.-Pastanaga de taula.-Pèsols nans 

de set setmanes (millor eu setembre) .-Pèsols alts, de desgranar.-Pèsols 

alts, tirabecs o capu.:-::tins.-Pèsols nans, verds, d'Austràlia.-Porros.-Ra 

vanets mitjans.-Ravanets rodons.-'RaYes llargs.-Remolatxa de taula.-· 

Cerfull.-:S:icoira.-...::S:irivies. 
Es planten: 
-'\.lis primerencs. - Escalunyes. - Escarxoferes.-Macluixeres (millor en 

octubre.) 
FARRATGES 

Se sembra: 
Alfals.-Col geganta.-Xap gros de bou.-Pastanaga grossa (millor en 

agost).-Raves grossos de bou.-Trèbol gros o Trèfula.-Trèbol anual o 

herba fe.-Trepadella.-\-eces.-1 les herbes dels prats. 

Per majors detalls dirigir-se a •Especialiclades Agrícolas Truffaut, 

S. A.•, Passeig de Gràcia, 49, T~l. 26-so-G. 
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TALLERS PFEIFFER 
A. CAS A.JU ANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
Pere IV, 109- Ca~a fundada en 1855- Barcelona 

Fundició i construcció de maquinària en general -
Especialitat en maquinària per a elevació d'aigües -
Fabricació d'olis - Elaboració de vins - Bom:..es 
d'èmbol per a totes les aplicacions - Premses i bom
bes hidràuliques - Trens de sanejament - Arades -
Molins de vent- Cilindres de paper per a calàndries 
Tuberies- Preses i vàlvul es de totes classes, etc. etc. 

OLI per a MOTORS DIESEL i SEMI-DIESEL 

••••••••••••••••••••••• •• • • 
J·soFRE i 
• • 
: Grans refineries a : 
: Tarragona de la "Unió : • • • Sulfur Co." S. A. E.' : 
• • • • : Productes garantits de 99 : 
• per 100 de puresa, amb anàlisi • 
: dels més importants ; 

5 Laboratoris de Viticultura 5 
• • 
: Únics proveïdors de)a : 

• Unió de Viticultors de Catalunya • • • • • • • • Per a preus i detalls dirigir-se a la • • • : Secció Comercial de Tarragona : 
: Rambla Sant Carles, 20 : . 
• 

1 
Telèfon 672 • • • • • •••••••••••••••••••••••• 

EI millor per a tota classe 
de motors: Usant aquest 

, oli, els augmenteu la vida 

De venda a .Barcelona: 
Stat .. l\1arca El León 
Plaça de Catalunya, 20 

Indústries Babel! Nervión 
Carrer de Diputació, <39 
CAT AS ÚS I COMP.• 
Passeig de Colomb, n.0 20 
Joan i Gaietà Vilella 
Carrer de Girona, 54 

I OIBRES I 
D'AGRICULTURA 

DE TOTÈS CLASSES 

lli~r~ria ratalònia 
Plaça Catalunya, 17 

_¡ 
~----------------------~ 
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