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THAC'l'OllS AGRÍCOLES 

lt'CLETRAC" 
Tipus Tanc 
n econe,guts pels tècnics 
K còm els de, major rendi
men1 i de més ulil(tat per 
a tota classe de cultius. 

Tot awicultor progressiu I 
amant dels seus interessos 
qu~ desitgi auj!mentar èonsi
derahleme:nt el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels avantatges Íj_ue ofereix el 

"CLETRAC" 
Tipus W 1 '}. ( 2"2 HP. 
per a tota classe de cultius 

p e s s e t e s: 1 2 • o o o 
Tipus F 9U6 HP. 
per a· vinyes, boTis i petites 

p.ro11ietilts · 

Pess~tes~ 7.000 

Aparells complementaris de totes classes i 
lilarques, a preus considerablement reduïts 

Demanar ca'talegs i proves al re
presentant general a Espan-ya: 

A U10MÓVIT ... · SALÓN 
THAFALGAR, 52 RA RCEI.ON A. 

LA BOMBA que 
reúp~ix les ca
r à;c t er.ís t15J 1,1 e s 
mésavan ta fjoses 
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ÉS LA-

TANí 
La ÚNIOII. que nn té estopada 
No necessita engrassament 

Coustruotdr exclusiu: 

J. Maristany Casajuaiuí 
Oficines i Tallers: Prim. 86 i Mad1lz, 1 
Telèfon 265 B. - BADALONA 

Molí Triturador '' El Campeón Universal'' 
Patents d'inveJJció mims. 84.~8 i !11.267 

per a tota classe de grans, palles, despull~ _i altres matèries 
El móli triturador •El Campeón Universal• és l'únic que no 

produ•ix pols, i que pol treballar sense canvi en I• direcció d•
sitjada. Est" proveït de dues manegues d'asp'ració 1 p r a ixò ni 
s'escalfa ni Ja molturació sofreix .minves. 

El construeixo de quatre tamanys per proporcionar els tipus 
que poden neces.itar des del mes petit industrial o ramt'!!r al 
més gran industrial. • 

_Produc:ció en fa.tina de more~c per a pinsos, de 150 a 1.000 
qu1los per hora. 

Unic constructor i venedor <fll• els instal·la i cobra un cop po
sats en marxa i després d'haver-se obtingut el resultat convingut. 

Finor i gruix de la moituració desitjada _j 
.MARC TORRAS.- Rieretn, JS i Aurora, 11 

• Telèfon 1201 A • BARCELONA 
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Ametllers "Desmar' 
Aquest arbre converteix les terres més 

aspres i seques en vergers reproductius, 
fins al punt de superar en ,·alor al dels mi
llors terrenys destinats a cer ea ls i cultius 
similar~. On abunden els cultius d'arbustos 
les crisis són fàcilment evitables, més apro
fitades les terres i on més recursos troba 
la població camperola. 

Els fruits de les terres de secà són els 
més indicats per a portar .la major trans
formació agrària i econòmica. Els qui 
compten amb alguns centenars d'aquests 
arbres, poden dir que tenen as.segurada sa 
subsistència. 'Les millores més positives de 
la propietat rural descansen en aquestes 
plantacions. Amb elles les terres ingrates 
poden donar les més segures i sanejades 
rendes, i els cabals invertits en aquesta 
classe d'arbres asseguren els més positius 
interessos. 

Poden fixar-se els agricultors que aspi
ren augmentar els rendiments de ses terres 
en els beneficis i avantatges que aquells 
els ofereixen i els escassos cabals que tant 
per a sa insta l·lació com per a sa conser
vació són necessaris. 

L'ametller Desmai mereix éada dia més 
particular pred ilecció ' per sa major resis
tència a ls freds i glaçades, el qua I el fa reco
manable de manera especial en els llocs on 
les baixes temperatures son més de témer. 

Primera força: De 5/6 cms. de circumferència a 60 cms. de l'arrel, a 
185 pessetes el 100. 

Segona força: De 4 cms. de circumferència a 60 cms. de l'arrel, a 135 pes
setes el 100. 

Tercer \! força: De 3 cms de circumferència a 60 cms. de l'arrel, a 100 pes
setes el 100. 

Planter d'ametllers per a la formació de vivers 
De 1 i 3 anys.-Sense empeltar, admirable desenrotllament-Preus 
per correspondència. 

EL CULTIVADOR MODERN 
Trafa lgar, 76 (junt a l'Arc del Triomf). Apartat 625 
Telèfon 1966 S. P. :: B A R C E L O N A :: 

Demanin-se Catàlegs d'Arbres fruiters, forestals i granes per a sembrar seleccionades 

En dir igir-vos a les cases an unciadores, citeu «Agricultura• 
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La febre del fenc 

E s a 1·' ordre del dia de moltes as,sociacions i revistes mèdiques 
nordam~ricanes i canadenques l'e~tudi .de la febre del fenc, 

malaltia respiratòria i dels ulls que es presenta periòdicament en 
moltes comarques agrkoles i ramaderes i deguda al pollen que es 
desprèn de determinades espècies botàniques. 

Tanta és la importància que ha arribat a donar-se a aques.t es
tudi, que el Govern i la filantropia privada dels Estats Units han. 
creat i sostenen l' ((Americ:an Hay-Fever Prevention Associationn, 
que és un organisme exclusivament dedicat a la Unita contra els 
atacs de la febre del fenc. 

També aquesta malaltia és a Emopa motiu de preocupació dels 
metges i dels higienistes, i Catalunya no pot pas vantar-se de no 
patir-la. Aquests darrers anys s'baÍ1 registràt moltíssims casos de 
febre del fen c en comarques catalanes, i és aquest l'únic motiu que 
ens empeny a parlar-ne als lectors d' AGRICl ;LTURA, entre els quals 
ha d'haver 1m respectable nombre d'exposats a patir-la. 

La febre del fenc és coneguda també amb els noms de cada1·n 
del feno, cadarn 13stival, asma d' estit, i rino-bmnquit1"s del fenc. Els 
primers llibres que parlaren d'aquesta malaltia varen fer-ho com 
sj es tractés d'una forma de trastorn nerviós, i, en ef~cte, alguns 
la quali-fiquen de refredat 1llnvi6s. Fa mo1ts anys, però, que va 
assenyalar-se .com a responsable ~Pella el pol-len de les gramínies. 
No obstant, les jdees primeres sobre la manera d'actuar e1 pollen 
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en la producció del procés morbós han estat notablement canviades 
mercès, sobretot, als experiments de Dunbar i , dels seus successors. 

El pol-len no actua mecànicament damunt la mucosa dels ulls, 
nas i arbre respiratori, com creien abans, sinó que ho fa pel mitjà 
d'un mecai1Ísme químico-biològic molt més complicat. La coneixença 
d'?-quest mecanisme ha permès la utilització de procediments efica
císsims per a la prevenció de la malaltia. 

La febre del fenc manca per complet a ]es regions de vegetació 
pobra. A Catalunya, sego11s es desprèn dels treballs de P. Domingo, 
els vegetals que s ' han d'assenyalar · com a preferents productors de 
la febre del fenc són l'alfals, la trepadella, el trèbol i el blat de 
moro. Seger diu que a l'India holandesa s'observen casos durant 
la collita de l'arròs . Meyer consigna també casos americans de. fe
brè de fenc provoaats pel pollen de l'amb1·oúa artemisifolia. 

Clínicament, la malaltia comença sobtadament amb picor, co'is
sor i xardor al nàs, que obliguen el malalt a estenmdar amb violèn
cia i insistència, ensems que per Ja mucosa clestiJ.Ia una abundan
tíssima secreció aigualida. Els accessos d'esternudar i la intensitat 
i durada de la destiJ.lació. són, però, molt variables i experimenten 
marcades oscülacions. Simultàniament a' aquests trastornp, -el nas 
s'obstrueix de forma que el malalt ha de respirar amb la boca ober
ta, els ulls s'enrogei.xen i s'inflen i les parpelles es posen també 
tumefactes per inflor. edematosa i · per congestió ; les llàgrimes llis
quen per la cara abunclautíssimes i la claror resulta un turment 
irresjstible . La fatiux i la larinx experimenten igualment, per pro
pagació, efectes inflamatoris que provoquen accessos terribles de tos 
i veritables atacs d'asma. 

La malaltia acostuma durar de ro a 15 dies, tergiversa tot l'or
ganisme de l'atacat, va a com panyada de febre, capolament general, 
desgana, deixame1~t muscular i gran emmandrim~nt intellectiu. 

La febre del fenc sembla que és malaltia de famílies .predispo
sades. La receptivitat o propensió de patir-la és una qualitat, o 
millor elit un ·defecte que es trasmet hereditàriament. 

Els treballs d'aquests últims anys ens han arribat a fer creure 
que ja no és una vaga esperança, sinó una realitat, la consecució 
d'un mitjà eficaç per 'a protegir contra l'atac els predisposats. Re
cordem, a propòsit, un treball que en 1918 publicava Mr. William 
Scheppegrell, president de l' ccAmerican Hay-Feber Prevention As
sociatim1», 'en Th e _Taurnal of the A m erica11 M ed·ical A ssociat.ion 1 

i en ' el qual, després de llargues consideracions sobre 1 'origen de 
la febre del fenc, oferia als receptibles la llista de les encontrades 
nordamericanes i canadenques exemptes de la malura i, per tant, 

/ 
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utilitzables com a refugi durant les èpoques de la florida de les plan

tes perilloses . ' 
Avui els paternals consells del Dr. Scheppegrell semblen menys 

indispensables que aleshores, car, sense moure's de la regió ata

cada un hom es pot protegir contra l'atac del ma(. Els estudis so

bre Ja prevenció de la febre del fenc han ti11gut la sort d'ésser pla

nejats amb base científica en moments en què els fisiòlegs i els 

bacteriòlegs es tr0baven en ple furor d'inquirir la naturalesa del 

fenòmens el 'immunitat i receptivitat en front de les al~úmines 

heteròlogues. Això ha motivat que hom l'enfoqués com un eas 

més d'aquesta mena de fets i que amb vertiginosa · carrera es passés 

de la ignorància absoluta de la seva íntima essència a una conei

xença pregoníssima. Aquestes consideracions ens les dicten la pre

sència d'unes interessants i recents publicacions que tenim a la vista 

i el rècord de què un any després de l 'aparició del. treball del doctor 

Scheppegrell, que acabem de citar; llegíem eu la mateixa revista 

nordamericana un altre treball signat pels Drs . Ira Frank i Salo

mon Strouse, i en el qual s'assenyalaven els brillants ~fectes de 

la injecció d'extrets de poJ.len seguida d'injeccions de vacunes ·bac-

terianes autògenes. · 
La febre del fenc, procedint d'acord amb la tècnica de Prank 

i Strouse, pot ésser evitada un any per l'individu susceptible. Cal, 

però, repetir les operacions en arribar cada primavera, car la durada 

del preservatiu no dura més ti'un any. 
Domingo, després d'estuclínr i confirmar les dades i fets reunits 

pels investigadors estrangers, ha arribat a fer de la prevenció con

tra la febre del fenc una aplicació més de les que les modernes idees 

de Besreclka sobre 1 'anomenada immuni I al local han proporcionat 

al metge. Del darrer treball del bacteriòleg català extraiem aquests 

paràgrafs (1) : 
((Aconsellem que per a determinar la sensibilitat· es requereixi 

la següent tècnica, advertint que qualsevulb variació podria clonar 

Jloc a accidents greus, a voltes mortals . 
»Es practica la recolJ ecció de les plantes que sospitem actives, 

aprofitant el moment cle la floració. Per trituració i passatge a tra

vés de seclas·sos no massa fins, se separa el poJ.len i se'n pesa un 

gram que es posa a macerar amb so centímetres cúbics d'aigua. 

S'admet que cada centímetre cúbic el' aquest~ solució reuneix · ·2o.ooo 

unitats de toxina. , e'n preparen dilucions que continguin r, IO, so, 

P.&R.B Do?.uNoo: lmmunt"lat i Vacuttoleràpia preveutiva. Monogr<tfies Mèdiques.- Barcelo na. An y I, 

n. O 4 1 Agost-Setembre 1926 . . 
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roo, soo, r.ooo i s.ooo unitats, per cada centímetre cúbic ; aquestes ' 
solucions, una vegada preparades, es guarde~1 a la nevera en tubs 
capillars en què càpighen un parell de gotes. 

))De la solució més diluïda es dipositen dues gotes sobre la con
juntiva ocular i s'observa la presència o absència de re:Jcc ió. Si als 
cinc minuts no s'observa variació, es fa la prova de la solu.ció que 
segueix mé~ concentrada, i així successivament fins arribar a tro
bar la sensibiltat o la manca de reacció després de l'ús de la més 
concentrada. 

nSuposant un individu sensible i conegucl1 la dilució a què la 
sensibilitat s'ha demostrat, ha d'utilitzar-se com a primera dosi 
per injecció subcutània preventiva, i arribar, si no es provoca reac
ció, fins a la dosi de 2.ooo unitats. 

''Segons la nostra pràctica, la immunitat que es produeix amb 
aquestes tècniques és efectiva, però curta . A voltes, als 32 díes 

. d'acabada rlna immunització hem vist aparèixer Ull accés. :és per 
això que havem in~tentat de buscar una tècnica que permetés amb 

-comoditat anar sostenint la immunitat aconseguida. Ve't ací el 
modus operandi : 

»Dels vegetals que hagin de servir per a la preparació de l'extret 
se separen les flors, que es posen a assecar , i. després es trituren en 
un morter; · ro grams d'aquestes són posades a macerar amb 50 cen
tímetres cúbics d'èter sulfúric en un matràs ben tapat. A les 48 
hores s'afegeixen ~1 aquest matràs ~so c. c. d; ai.gua destiJ.lada, que 
es deixen en contacte durant 4S hores més. Passat aquest temps 
es decanta .i. filtra a través de cotó. El líquid que su rt, una mica 
tèrbol, i separant-se encara en dues capes, es posa a evaporar, 
per a elim inar l'èter, i després a con_centrar fins a deixar-lo reduït 
a un volum de ro c. c., que s'incorpora després a 40 c. c. d'una 
mescla a parts iguals de vaselina neu.tra fi lant i lanolina. 

))D'aquesta· pomada se'n fan aplicacions locals diàries a cada 
cond ucte nasal durant l' època de floració de les plantes sensibilit- ' 
zaJn ts. Amb aquesta tècnica els accessos desapareixen totalment_,, 

LEANDRE CERVERA 

~I._,O._I~I)._.li._.(,.....I),_.C,.._ II._.I)._,I.._,CI-11._11._,1,._11._11._,11 ... (1 .... 11._,11._,11._.1.._.11 .... 11- U 

Si zes agrada AGRrCULTURA, si esteu contents d'ella, 11Zireu de propa
' gar-la, de fer-la conèixer als vostres companys i amics. Assegzerant la 

vida de la Revista, permetreu eL seu millorament i proporcionarezt ats 
agricultors un mitjà a aprendre coses útils i neCessàries . 

. . 
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El conreu de la vinya a Bru 

T OTHOM que s'interessi per les qüestions agrícoles, certament, 

el u om de Bru li recprdarà el sistem·a de conreu J ean, per 

ésser aquest el nom de la finca on han estat fetes les proves de 

l'esmentat sistema . Quan · darrerament fèiem un viatge allí,' per 

veure de prop el conreu del .blat, venint de Carcassona, 'en ésser 

damunt el darrer puig que ens separava de la finca, a la vessant 

sud del qual es troba Bru, ens va estranyar que essent a darrers de 

juny, no veiéssim rossejar els camps exuberants coberts d'espigues, 

de què ens parlaven els qui hi anaven abans. 1 é~ que la finca ccBrn>> 

d'avui dia ja no és la productora de cereals d'anys enrera, sinó qne . 

la vinya ha reconquerit el que havia estat d'ella fins al 1900. 

En aquell moment ja era tot plantat de vinya ; però Mr. J ean 

va fer-hi un canvi de conreu, posant tot el seu enginy a perseguir 

el dobl~ objecte d'augmentar els rendiments i de disminuir el preu 

de cosit en el conreu dels cereals. Va trobar 'la solució amb el culti

V?dor de molles, que des de llavors ve emprant, havent dester;:at 

per complet l'ús de l'arada. Va arribar al monoconreu de cereals 

durant més de quinze anys, sense doldre's de cap dels inconvenients 

que porta una pràctica semblant. Com que això no passa de la 

categoria d'experiment i ell es guardaria prou de recomanar-ho, el 

que cal amb ~1 que es fa a Bru, més que copiar-ho servilmen-t, és 

inspirar-s'hi amb inteJ.ligència, com diu Alfred de Poucins, adap

tant-ho a les condicions lorals. Per fi, sense comprar adobs de cap 

mena i sense altra cosa que una migrada producció de fems, va 

arribar a conservar i aug_mentar la fertilitat de les seyes terres, per 

bé que sobn~ tal punt no tothom hi està tle plena conformitat. Tot 

això va assolir-ho l'expert propietari francès amb els experiments 

que durant més de 20 anys venia fent, experiments prou coneguts 

perquè ~algtliÏ insistir-hi, creant el mètode de conreu J ean, que es 

pot resumir amb els segi.1ents mots : Simplificació, Economia i Fer

tilització, mitjançant el perfeccionament del goret d'estiu. 

Ara ha anat reduint el conreu del blat, limitant-lo a unes poques 

hectàrees que ja no són de ccBru», sinó d'unl:\ finca propera que va 

adquirir l'any passat. En aquelles terres, de qualitat gens enve

jable (només faré notar, deia ell, que 30 hectàrees em costen 40.000 

francs), després de preparar-les ràpidament va sembrar-ne una part 

amb el blat italià Carl.otta Strampeli, una altra !?art no pogué sem

brar-la per trobar-la en un estat massa deplorable, l,a resta va 

I 
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plantar-la de vinya, i aquest any plantarà el que havia estat blat 
la temporada passada. És a dir, Mr. Jean deixa els cereals i es 
llança al conreu de la vinya, però sempre amb la mateixa finalitat 
que amb els cereals: produir molt econòmicament, fer molts hecto
litres i molt poques despeses. t-ïaturalment que ell s'acontenta amb 
l' obtenció de vi corrent. La quantitat i, la qualitat no poden trobar
se ap legades. Així ho demostra M . Ravaz i ho ha demostrat el se
nyor Oliveras a l'Escola de Viticultura ('le Reus; amb el Macabe~t, 
per exemple: per augmentar la qualitat del most de clos gr aus i mig 
li calia reduir la producció a la meitat. 

A Bru el principal objecte són els grans rendir~ents . Ja no és· 
all ò de conrear a ús i costum de bon pagès, sinó que es co11sidera 
al cep com un a màquina -i es cerca el que treballi en condicions óp
times, clonant-li les cures qne calgui, sense, però, fer-hi masses 
despeses. Mr. Jean és contrari d'invertir massa diners en la terra, 

I , 

car pregunta ell : <<Què és el veritable conreu? Produir amb pocs 
diners . Tenim masses enemics en contra nostra ; el taller del pagès 
no té teul at, és exposat a les gel~des , a les pedregades i a . tot ; com 
més diners, avancem, més ens exposem de perdre'n . >> A ra, anll) 
això nó vol dir . que no s'hagi de tenir bona cura de la tena. Al 
contrari. Però fer-ho de tal manera, en unes condÍcions tals i amb 
uns aparell s tals, que resulti el més econòmic, bo i més eficaç. Bona 
prova de què ell ho fa així és que algunes vinyes de Bru, treba
llades eles de fa 22 anys e-xclusivament amb cultivadors, continuïn 
clonant amb la meitat de les despeses el doble que les veïnes. 

Bs un conreu ' intensiu el sistema Jean aplicat a la vinya: És 
l'aplicació del proverbi <<escatar és regar sense a..igua ... i femar sen-
se fems>>, com afegeix èll 1 encara que això, ho repeteixo , no és J • 

veritat més que en part, puix a Bru mateix es tira cada an~r sulfat 
amònic. D'altra part, amb l'ú s dels cultivadors, suprimint l' arada, 
la punta de la rella ja no estripa el cabellam de l a rel entre 1 0 i 
15 cm., i cal tenir en compte· que la vinya que es veu obligada a 
refer cada any el seu cabellam al m i\,teix temps que la fusta i els 
raïms, no _produeix tant ï en envellir és més propensa al rebordoni-
ment. Fer un estudi detallat del conreu de la viliya tal com es fa 
a Bru, fóra llarg, per la infinitat de detalls, cap dels quals ni el 
més petit no és oblidat, i tots ajuden a Ja fina li tat- que es proposa 
el seu inteUigent director. El que voldria amb ·aquest article, encara 
que dubto el 'aconseguir-h~, és senzillament parlar <.'lels punts de més 
relleu. 

I 
Ans que tot, M r. J ean pot. suprimir quasi en totalitat un d~ls 

capítols que més aj uden <'- fer créixe¡: les despeses en el càlcul 
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del preu de cost. Em refereixo a l'interès i amortització de la plan

tació, i é::;. que fins que lr. vinya comença a produir, ell hi fa con

reus intercalats, amb el producte dels quals cobreix les despeses. 

Prepara el terreny que vol plantar amb un desfons general a 30-31 

centímetres, completat per diverses passades de cultivador. Fa la 

plantació en rengles distants de 2,25 metres, per r metre sobre el 

rengle. Entre els rengles sembra moresc, deixant els peus a o,2o me

tres l'un de l'altJ;e, i naps, bledaraves o millor pastanagues entre 

cep i ceu. Les cures de conreu que dóna a la vinya li servei).en 

per a tot. El moresc essent molt ample, esdevé magnífic i li dóna 
eu promig 200 grams d'espigues cada peu; si en una hectàrea n'hi 

han 22.000: 22.00 x o,200-=4-400 quilos d'espigues per hectàrea; 

descomptant r/s pels capçots, queda: 4.400- 880=3·520 quilos 
de gra . Deixem els 520 quilos de pèrdues i queda el respectable 

ïendiment òe 40 Hl / Ha. 
Al segon any repeteix el blat de moro, però no les pastanagues. 

Al tercer any ia no fa res . però com que les seves plantacions són 

a ba e de H. P. D. (el 7120 d~ Conder), s'estalvia l'empeltar, avan

ça un any i al tercer ja pot fer veremes. 
D'altra part amb els H. P. D. s'estalvia també la lluita anti

criptogàmica. Algú podria pensar que la qualitat del vi obtingut 

deu ésser inferior; el mateix objectàrem a Mr. Jean, i per tota res

posta ens digué que els seus vins eren dels que més cars s'havien 

pagat entre els dels voltants. El que molts desconfiïn de la qualitat 
dels vins eJ.laborats amb productors directes és degut a que els pri

mers híbrids d'aquesta mena que es varen provar tenien aquest de

fecte, però avui dra ja ha estat resolt pels hibridadors-va afegir . . 

Ja tenim, doncs, de moment, grau reducció de despeses de plan
tació i supressió completa de sulfatades i ensofrades ; i si anem 

seguint a Mr. Jean en el seu coureu trobart:m a cada pas noves re-
duccions en les despeses . · 

Una volta plantat, el que cal és formar el cep. L'ancestral forma 

de vas és abolida i es pugen els ceps en cordó horitzontal damunt 
un fiilferro col-locat a · so cm. de terra. Això no constitueix cap in

novació, car és general en el coureu intensiu, però a Bru en lloc de 
dos, es posa un sol filferro, suprimint el segon, l'emprament del 

qual no proporciona ni un raïm de més i sols serveix per augmentar 

la. mà d'obra. La poda ba d'ésser tal que permeti una gran produc
ció; per això deixa dues pistoles per a l'obtenció de fruit i les es

tac~ sobre el filferro; un altre sarment el talla curt assegurant així 

la producció de fusta per a l'any vinent. 
Quan parlava de la plantació ja he dit que es feia en rengles 

• 
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espaiats de 2'25 m. Això que pot semblar excessiu és essencial per 
a l'aplicació econòmica del sistema Jeitn. La base d'aquest és el 
gran nombre de passades de cultivador que es donen a la vinya 
per a magatzemar l'aigua (evitant pèrdues per capilaritat i aprofi
tant les rosades) ; per anar fent assimilable la potassa i el fosfòric: 
de la terra i per a intensificar la nitrificació. Per això Mr. Jean ha 
ideat dos cultivadors ' anàlegs als que feia servir per als cereals, 
però adaptats al conreu de la vinya i que substitueixen tots els ins
truments que es venien emprant fins avui dia.. L'un d'aquests té 
rr pues ; . permet de treballar amb una passada tota la distància 
que va de rengle a rengle de ceps, acoblant-li Un. .distribuïdor pot 
escampar els adobs, amb una sembradora de mo:r:es~ pot fer la sem
bra dels conrens intercalats. L'altre petit duu 3, 4, o 5 pues, com
pleta la feina de l' anterior acoblant-li l'intercep alternatit~; enginyós 
mecanisme que permet treballar al peu dels ceps sense fer cap mal 
a les soques . Consisteix eu dues fulles roentades en el~ extrems d'una 
pal~nca acordada, q~e passen per sota els ceps tot removent la terra; 
quan una d'elles frega amb la soca es plega i surt l'altre per a se-. 
guir treballant fins que troba un nou . obstacle, i torna a sortir la 
primera. D'aguesta manera, a Bru, així com se n'ha desterrat l'ara
da, es suprimeix també l'ús de l'aixada amb l'objecte de disminuir 
la mà d'obra que constitueix un veritable problemà. 

Ara bé; deia que l'espaíament de 2,25 m . era necessari, i és 
perquè permet d1·aquesta · manera que el cultivador sigu-i molt arp.
ple i pugui ésser tirat per un tractor o per doSI cav·alls enganxats 
de costat. El poguer collar d'aquesta manera és interessant per
què, repeteixo, el preu de la mà d'obra fa que un factor princ-ipal 
en el conreu sigui. la rapidesa en l'execució dels treballs. I hem de 
tenir en compte que dos cavalls en aquestes condicions poden fer el 
treball que se'ls hi demana essent manats només que per un sol ho
me; i a més, d'aquesta manera, s'animen l'un i l'altre i van a n:és 
de tres quilòmetres per hora, tot el qual fa que un sol home treballi 
de sobres cada dia quatre hectàrees de vinya. 

Es a dir que una passada de cultivador resulta. altament econò
mica, condició essencialíssima si hom considera el gran nombre de 
passades que s'han de dar i que vénen a ésse~ una cada mes durant 
l'hivern i dues cada mes des d'abril fins a juliol inclusiu. El que cal 
tenir en compte també és que en un mateix rengle el cultiv~dor sem
pre hi vagi en la mateixa direcció, aix1 els ceps a mesura que van 
creixent sempre són desviats cap al matei-x cantó i no hi ha perill de 
trencar-ne cap. 'Per això donem un esquema de la ·direcció que se
gueixen els cultivadors a BJ;U. Suposem, per exemple, set rengles. 
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Per Ji aniba el moment de la verema i aquí de nou Mr. Jean 

està estudiant la manera de fer-la més econòmica tendint sempre a 

la reducció de la mà d'obra. Vol fer la verema a màquina . La màqui

na que estic estudiant--din-collirà els raïms per aspiració, però 

no pogué donar detalls, car es tracta d'un experiment tot just em

brionari .. Què fa creure que nc., pot nonar bons resultats? No ser

veix ja aquest sistema ner descarregar carregaments de blat? ... 

En resum, a cada pas, a Bru s'hi veu una n1arcad:1 tendència al 

-::onreu mecànic. Els mateixos sarments d.;>sprés de la poda són re

collits mecànjcament d'una manera anàloga a la que fem servir per 

a recollir la userda. 

r - - > - - -- - - - -'? ~ ~~ 
r- ---'>1-- -- -- --~ - -¡ I 

• 
~ ---7'-1 - ---- ..l.. -¡;.- -'-1 I I 
I . I . I. , el. I 
{ A I 1 : '(' 

1 e • 1' • \V • 'f' • I 
y I I 

I I I 
e I e e I e l 

I I I 

• : • : e • I e : 
I L I 1 

• • 
• 

A I I I I 
el e I e l e I.~ • • l 

I 

..., . I 
I • 

i "' ~ 
,.. . ~ . 

z- !¿ ,., ->-

I I I I 

I • ,.•-( · ~ ·: 
I I I V 
I • I • I • I e 
I ! I 
--- - <_- .l- - - - - · '- --- - -<-- __ __ I 

Esquema de la marxa del cultivador jean durant les cures de conreu 
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Per acabar donarem un altre detall per a demostrar com Mr. J ean 

ho aprofita tot per ·fer el seu mètode de conreu econòmic. Tenint 

en compte les experiències de Marey el 'qual va demostrar que con

tr~riament al que es venia creient, l'aprofitament de la força animal 

és ·més integral quan hi ha una certa elasticitat en el mitjà de trans

missió, Mr. J eau ha ideat el seu, harnais 7.•iticole a ressort que aug

menta, segons diu en els catàlf'_gs, la força del cavall d'un 25 per 100 

encara que el que fa, _no és augmentar la força sinó aprofitar-la 

millor. 
Si tant econòmic és, doncs, el sistema Jean podria semblar una 

gran solució per la crisi vitícola, car dó'na el vi a un preu de cost 

indubtablement inferior al que es paga avui dia i per tant queda

r ia encara un marge de benefici. Afirmar això fóra presentar com 

a solució de la crisi un conreu econòmic) sí ; però un conreu inten-
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siu, amb el qual s'assoleixen a Bru rendiments ben superiors als 

100 Hl. / Ha. ; Í sobré aquest punt recordem el que ens deia el se

nyor Oliveras : Si l'actual crisi vitícola, més que res deguda a una 

superproducció d'alcohol, ja molts la consideren, efecte d'una su

perproducció de vi, què passaria si dels 40 Hl. / Ha. de rendiment 

mig actual, passessim als 130? En aquest cas si que hi hauria super

producció de vi, i fóra aclaparadora. No hi hauria solució. 

Es· a dir que ni el conreu J ean ni cap altre conreu intensiu, , po

den salvar de la crisi a tots els vinyaters, però si aquests sistemes 

(especialment el Jean que és dels més econòmics) l'usen solament. 

uns quanfs privil~giats, llavors sí que constitueix una veritable so

lució, per aquest reduït nombre de viticultors. 
JOSEP LLOVET 

•• 
El vímet en els m·arges 

PER a un esperit refinat que sent a la vegada el doble neguit 

d'assolir dins l'agricultura la «màxima utilitat» dins la «màxima 

bellesa», l'espectacle que ofereix el nostre Urgell és verament des

coratjador. El Plà d'Urgell no produeix en la quantitat que deuria 

produir; el Pla d'Urgell ~no ofereix els seus cultius amb el bon gust 

amb que deurien ésser fets. 
Posem-nos dintre un terme qualsevol-·no particularitzem perquè 

tots s'ofereixen amb igualtat de condicions per a l'exemple--i veu

rem ... 
Veurem que les parades són grans o xiques no en atenció a un 

criteri tècnic,· sinó segons le$ accidentacions del terreny. Quan aquest 

ho permet, ens trobarem amb parades. immensament grans, inter

minables. Aquestes parades atenten contra el bon gust; i atent~11, 

encara més, contra la forta producció. La vista repugna davant un 

camp de grans dimensions sense uns bordons que el divideixin i 

subd.ivideixin en petites parce1les. Perè la producció se'n ressent 

també. · La monotonia de la planura d'un .gran camp impressiona 

la vista ingratament. Els fruits no hi seran mai tan abundosos com 

si fos dividit en petites parades. 
Però els pagesos urgellencs són contraris a les petites parceHes 

,perquè «perden terra». 
Perden terra ? 
Tal com generalment es porten els cultius al Pla d'Urgell es 

' 
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perd tanta més terra com més petites es fan les parades, perque 

es perd tota la dels bordons. 

Les perd perquè els marges es dei~n erms, incults, augmentant 

així la lletgesa del panorama i disminuint la producció. 

Però no deuria perdre's aquesta part de terra que ocupen .els 

marges, i no deuria perdre's perquè pot perfectament cultivar-se. 

Si els nostres pagesos cultivessin els marges obtindrien un se

·- guit d'avantatges grans, que anem a veure si estudiem a corre-cuita . 

Els marges cultivats produirien un fruit ; els fruits es tradui

rien en ingressos ; els ingressos farien néixer l'amor als marges,. 

i aquest amor faria acariciar-los com a cosa útil, i al mimar-los no 

se' ls regatejaria perquè hom els consideraria cosa útil. Això por

taria a que les parades es fecin més petites, puix ({ja no es perdria 

terra>>. Amb la disminució d'extensió hom regaria més bé amb men:ys 

quantitat d'aigua: tots eis pagesos sab(:n perfectament que es rega 

més depr-=ssa i més bé la terra d'un jornal, dividida en porques, 

que el jornal sencer, en igualtat de condicions de nivellac1ó i de cau

dal d'aigua. En necessitar més petita quantitat d'aigua per cada 

regada podrien repetir els recs més sovint ; i ja sabem com a l'is

tiu l'Urgell és ben mancat d'aquell líquid, carestia que ve augmen

tada per la molta que es fa malbé deg-ut a les males condicions en 

què es té la terra i les sèquies. L-'aigua necessària porta a la terra 

grans beneficis ; però l'excés d'ella debilita les capes superiors d'ele

ments fertilitzan'ts per dissoldre'ls i arrosségar-los a les capes fon 

des i, pèr :filtracions seguides, són portats als desaigües, on se per

den llastimosament. 
· Encara tindrien més avantatges : Els marges cultivats es veu

rien lliures de plantes inútils sempre i força vegades perjudicials. 

Els ma.rges incults, erms, donen a l'interior dels camps grans quan

titats de llavors, que augmenten l'aglevat, especialment en els al

falsars. 
La vista del vianant, com es delectaria en la contemplació dels 

camps amb marges nets, ,Pulits, oferint la br>llesa de la planta que 

en ells es cultivés, diferent de la de l'interior de les parades, tren

cant la monotonia del conjunt! 
Ha d'ésser cec l'home que no vegi els avantatges del cultiu dels 

marges. I que ens perdoni 'u el qualificatiu aquells que no els vegin. 

Quina planta posa.rern als marges? 

Ben pertinenta la pregunta, cal contestar-la, ço que farem po

sant un exemple viscut. 

* * * 
Un amic nostre prengué en arrendament dotze jornals de terra 
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d'una partida situada en una comarca veïna al Pla d'Urgell, regada 
peÍ no;tre mateix canal. 

Aquella propietat estava ·dividida a grans quadrons, separats els 
uns dels altres per ribassos incults, plen·s de fanàs, gram i altres 
males herbes que donave11 al conjunt l'aspecte detestable de què 
ens dolíem suara. 

El nostre amic, devot fervorós de la doctrina de la <<màxima uti
litat>J dins la ((màxima bellesan, emprengué "la nova distribució de 
les parades, i deixant-se guiar en part per les accidentacions del ter
rer, per a evitar-se gran~ remocions de teua en aplanar, i més que 
res, per un seny aciençat, anà fent bordons i més bordons, fins a 
deixar aquells dotze jornals de terra dividits en parcelles rectangu
lars, quasi quadrades, d'uns quaranta metres per costat. -

De metres linials de bordó no en volgueu més, està clar! Era 
un bé de Déu de terra que hauria dolgut a l'ànima del més pintat 
urgellenc. Però al nostre amic no li'n dolgué pas ni a l'ànima ni 
a la butxaca, car avançadament s'havia fet el propòsit que aquella 
terra donés el seu fruit, i segur estava que el donaria. 

I el donà ; i encara el dóna en l'actualitat ; i el donarà més en 
l'avenir. 

I 

La planta destinada als· marges fou el vimet. Però calia un vi-
met que amb les seves tiges no destorbés g1ire el cultiu interior. 
El vimet escollit - fou el vímPt francès, que creix quasi vertical i 
té l'avantatge· de fer-se poc ramut, ço que els fà estimar més al 
mercat. 

El nostre amic plantà de vimet francès tots els marges o bordons, 
posant-hi un ramat de mils d'agulletes, puix- les deixava a uns qua-
tre pams l'una _de l'altra. ' · 

El resultat fou esplèndid. Tenim a la vista les dades que per a 
fer aquest ·article li havem demanat, i per elles veiem que al tercer 
any-al t~rcer anv, cal fixar-s'hi-De feta la plantació els ingressos 
que la venda dels vimets donà a nostre amic foren superiors al cost 
d'arre11dament de tota Ja. :finca, dels dotze jornals. 

V.egem-ho : ·I · 
Els vimets collits pesaren 8.400 quilos. Com sigu-i que els ví

mets, així com els demés cultius, estan subjectes f11 ca1w11, havem 
de treure d'aquella producció el novè fixat pel Canal d'Urgell, o 
siguin : 933.333 quilos; quedant, per tant a favor r1e l'arredantari 
anuc nostre : 

Collits ... 8-4oo.ooo quilos 
Canon ... 933-333 )) ---

Resten 7-466.667 quilos 

' ' 
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Aquests vímets es vengueren, no al preu obert al mer<:at, sinó 

al. que tenia convingut el co¡Iiter amb un magatzemista en virtut 

de contracte per un nombre d'anys prefixat, que era el de 5 pesse

tes els 40 quilos, preu inferior al del mercat aquell any i altres. El 

- valor total dels 7:466.667 quilos, o siguin . els seus equivalents r86,67 

quintars, importaren 933,35 pessetes. 
Ara bé : com sigui que el valor de l' arrendament dels dotze jor

nals de terra és de 825 pessetes, quedà a favor del nostre amic el su
peuàvit . que es veu en -la següe~t resta : 

Import ,)els vímets .. . 
Cost de l'arrendament 

Superàvit 

933;35 ptes. 
825,- » 

ro8,35 ptes . 

Cal remarcar que la producció al tercer any . no es la màxima, 

ni de molt, que pot dopar 1~ vimetera, i 'per tant, en anys suc~es
sius el superàvit serà encara més crescut. 

El nostre amic,doncs, tenia uns marges que no eren pas Impro

ductius; i com que produïen, els estimava; i com. que els estimava, 

els cuidava ; i en cuidar-los lograva la bellesa desitjada, aquesta be

llesa que els que havem seguit una mica l'Espanya, podem veure en 

l'horta extensa de Múrcia, per no citar la valenciana, ni la 1leyda

tana. 
Algun lector potser posi encara un -però a les nostres idees en 

preguntar :· Amb tot i el que hem dit, és lucratiu el vímet en els 

marges? 
La p~rtÜ)ència de la pregunta és ben digna d'ésser remarcada, 

majorment si ve d'un esperit desitjós de coneixements ; i per a: res

pondre-la ens permetem fer un punt i apart en aquest article. 

* * * 
Els comptes fets més endarrera semblen obligar a contestar afir

mativament a la pregunta abans feta ; més, encara que nosaltres es

tiguem convençuts de què així s'ha de respondre, no volem deixar 

feta l'afirmació sense el reguitzell de prove9 que podem donar a se

guit. No tenim autoritat suficient per a posar un sí allà on el· nostre 

crite~i ens ho dicti, sense reforçar-lo amh arguments pertinents. 

La primera qualitat que un producte agrícola ha de tenir per a 

que el seu cultiu sigui acariciat, és la d'un mercat segur i ventatjós. 

El vímet té sempre mer.cat obert. Cal només girar la vista al nostre 

voltant, tant si ens trobem a la granja agrícola com a l'oficina d'un 
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ministeri, per topar a dreta o esquerra amb un objecte confeccionat 
amb vímet. ·o (·al enumerar, puL'\: ,seria inacabable, la llarga sèrie 
d'útils fets amb vímet, des del rústec cove-femer fins a la més aris
tocràtica butaca. 

Un producte de tant extens repertori utilitari no cal dir com és 
cercat en el mercat. Però vímets i vímets hi ha ; i si tots són buscats . 
de bo de bo, el que nosaltres aconsellem pels marges ho és més encara 
degut a sa millor qualitat i la manca de producció en aquestes terres. 

El vímét francès que aquí es consum és quasi tot import;at de la 
veïna república, i no cal dir que la producció :qacional ompliria el 
buit que ara ha d'omplir-se acudint a mercats forasters. El vímet 
francès és més estimat que el del país, per les seves especials con
dicions1 que els tècnics resumeixen client que és més :flonjo, més 
llistat i de més bon treballar. 

El vímet francès té bon mercat. No insistim més en aquest 
e~rem. 

Però ai:;d i tot podria resultar que el seu cultiu en els maJ·ges 
no fos lucratiu, per perjudicar les plantes de l'interior o 9er ésser 
de massa cost la seva explotació. 

Anem a ço primer : El vímet no perjudica notablement el cultiu 
fet e11 les parcel.J~s. Veiem-bo: Si. la planta cultivada ~s un cereal, 
aquest puja un xic raquític en una faixa d'un metre al costat dels ·· 
bordons; però. aquest raquitisme es combat tirant a mitjans d'abril 
un pols de nitrat a aquesta faixa del sembr-at, obten-int-se una co
llita nozmal, :igual.a l'interior. Si el cultiu .és l'alfals, la primera 

' sega :qo és perjudicada quasi gens, però sí les restant, en les quals el 
farratge, degut -a l'ombra que li fan els vímets, puja UlJ :xic cloròtic, 
per falta de sol, en una faixa de metre i mig al llarg dels bordons, 
en totes les cares, menys en l'orientada a migd-ia, per no tenir mai 
ombra. Ço que diem de l'alfal?, pot aplicar-se a tots els farratges 
.d'istiu. 

Amb tot, cal remarcar que el perjudici ocasionat està compensat 
de sobres pels beneficis indirectes que reporta el cultiu dels marges, 
com són disminució de l'aglevament de les terres i maior facilitat 

· de recs . 
Passem al segon : La despesa de l'explotac-ió, anart el primer 

anv eh que s'ha de comptar el cost de les agulletes i l'arranjament 
·<iels bordons, es redueix a ben poca cosa. Al vímet 110 cal regar-lo 
mai-no treiem la vista de què parlem del vímet en els marges
PUL'\: rep suficient quantitat d'aigua de la déstinada als recs de les 
parcel-les . Faci's el que es faci en els quadrons, cal regar-ho durant 
l'explot~ció, Ai~~ ve1e111 regar els sembrats en el mes de maig¡ ti-
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rar l'aigua al rostoll després de segar;· donar aigua al panís, remo

latxa o fesols, i ·no cal dir com cada mes se reguen els prats. Així, 

' èl vímet ja té prou aigua . . . 

El vímet no necessita més que una operació expressament a ell 

dedicada, a fer dues vegades a l'any. Es l'entrecavar les vimete

res, o millor dit els bordons, per a evitar que s'1poderin d'herba i 

a fi d'espultir un x1c la seva terra. 
Resumint, doncs, veiem que el vímet té bon mer<:at, no perjudi

ca notablement l'explotació de les parcelles, les despeses del conreu 

són iftsignificaJ1ts i, contràriament, el rendiment és en veritat remar

cable. 
Cal dubtar, doncs? 
Els lectors tenen la paraula; i mentre mediten la .resposta, nos

altres 'Tepetirem ço que deiem al con1ençament : uPer a un esperit 

refinat que sent a la vegada el doble neguit d'assolir dins l'agricul

tura la <<màxima utilitatn dins la «màxima bellesan, l'espectacle que 

ofereix el nostre "Urgell és verament c].escoratjadon. 
J. VILADOT-PUIG. 

La mosca de l'oliva 

S Ol\I ·als . començaments de la campanya oleïcola, o més ben dit, 

aquesta s'ha adelantat prop d'un mes de l'època normal degut a 

les desfetes que ha ocasionat la mosca de l'oliva, obtenint-se olis de 

qualitat dolenta, no aptes pel consum i menrs per l'exportació. 

Fa llàstima de veure les oliveres de la comàrca de Tortosa : el 

fruit tot per t erra i, a dalt, a l'arbre, l'oliva tota macada; en alguns 

llocs (molts peies, per desgràcia, s'han fet tractaments, però com no 

han estat generals, llur efecte ha estat migradíssim. 

I és que els nostres tècnics, sols s'han cuidat d'instruir a la gent 

per a combatre la mosca, mentre han descuidat per complet d'evitar 

la seva reproducció, volem dir, que ens sembla que el problema de 

la mosca, es resoldria, potser, d'una manera més eficaç evitant en 

el possible la consenració de les crisàlides de la mosca d'un any 

a l'altre que són les que fan la seva primera reproducció. 

On comença la infecció de la mosca? Quasi cada any pel mateix 

lloc, és a dir, per la part de la Cènia, Ulldecona, anta Bàrbara i 

segueix Tortosa fins que s'interna de ple pel Camp de Tarragona i 

arriba més .d'alguna vegada als olivers 9'Urgell . • 

I aquesta vé de la falta de netedat dels molins, de les golfes on 
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es conser·ven les olives i també de davall dels olivers ; en tots aquests 

llocs, es queda més d'una larva i a finals de la primavera comencen 

a sortir les primeres mosques, que per la seva ràpida reproducció 

en poc temps són ja milions. 

Es a dir que, per nosaltres, el combatre la mosca és també un 

afer de netedat, o més ben dit, un problema d'higiene i per això ens 

permetem de donar alguna idea per a resoldre'l. 

Al camp : nna vegada acabada la recoJ.Iecció, una bona cavada 

clavaJJ dels olivers, cuidant que no hi quedi cap oliva. 

A l.es golfes, és a dir, als llocs on a la part baixa de Tarfagom 

.solen guardar les olives : una bona neteja en treure les últimes 

olives. 

· Al molí : una gran neteja en acabar Ja fabricació, cremant els 

sacs inútils i rentant molt bé els bons amb m1a forta solució de 

sosa i amb un insecticida. 

Detallarem una mica més la manera de netejar el 

golfes. 
molí i les 

¡ • 

Recordo que aquest tema el va començar a desenrotll<}r al Con-

grés de Sevilla el senyor Riba, T?erò no va acabar nerguè el senyor 

Nonell, que era el que portava la · «batuta» en això de la mosca, 

d'una certa manera el va fer callar i sols li va deixar dir, que a 

tots els molins i llocs on s'hi guar~essin olives s' hi .havia de posar 

tela metàHica mosquera a les sortides (portes, fine<tres, etc .). L làs

tima QUe no el deixés continuar, però es veu aue el senyor onell no 

vol evitar la mosca, vol que .hi hagi mosca, per a ooder~la combatre . 

Doncs bé, a totes les sortides Hiures, !10rtes, finestres i tota 

mena de f~rats, s'ha de posar tela metàllica mosquera a :fi de què 

la mosca que es faéi a dins no pugui sortir de cap manera a l 'exte

rior. A l'interior del local s'hi procurar:\ ten ir algu·n insecticida 

a fi de que les. mosaues que vagin naixent vagin morint. 

En finalitzar la campanya netejarem bé totes les parts del molí ; 

engrassarem ben bé totes les parts de ferro per a evitar que es ro

vellin ; les moles, piques, cups buits, parets, paviment i sostre els 

fregarem bé amb una solució d~ sosa càustic::¡ i finalme?t encalarem 

tot amb una lletada que contingui un fort i~secticida. 

Com insecticida nodem usar un que va força bé i aue supera a 

tots els estrangers, oue els seus fabricants l'han bateiat ?mb el nom 

de Matadacus o bé Matamosques de l'oliver. 

lllllll!ltlllll!llllllf!t t l l lllllllttoo•!tllllllllllllltlllllll!!lllttttotrllf!II!!OIIIIIIIII!IIIII!!II!I!IIIIIIIIIIIIIII!II!I!III!!II!II!IIIIII!!I!I
II III!II I IIIIIIIIIII!!II!IIIIIJIIIIIIIIII!I t i! ! !!U 
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La lletada, es pot preparar dissolent abans en 25 litres d'aigua, 

m1 litre de · Matadacus i després posant-hi la calç conesponent. El 

tractament es fa en acabar la campanya, i es repeteix en éomençar 

la primavera. 

És bo, tant durant la campanya, com quan sigui acabada, tenir 

dintre del local, penjats al sostre, feixos de rams d'olivera, que cada 

o,uinze dies durant la campanya i cada mes quan sigui acabada mu

llarem a,tnb una solució cJe l'insecticida dit, el èoble diluïda del que 

hem indicat. 

Fent aquesta neteja d'una manera general en tots els· molins 

i magatzems d'olives :s'evitaria en molt, la aparició de les primeres 

mosques, que com tots sabem són la causa de la ruïna ·de la nostra 

olivicultura. 
LISINI ANDREU 

La selecció de llavors 

L A qualitat de la llavór emprada en la sembra de q_ualsevol 

n~ena de planta és un factor gairebé preponderant en els ren

diments de les collites. Una bona llavor, de bona raça, pura i selec

cionada, augmenta la producció sense que el pagès h,agi de variar 

cap dels seus mètodes, és a dir, ~nse que hagi de modificar les 

pràctiques habituals rle conreu. En determinades condicions, aquest 

augment · assoleix el 20. o el ~s per roo i fins el so per roo de la 

colLita normal, i és, per tant, més quf' suficient per a compensar 

les majors despeses degudes e. la selecció de la llavor. Per aquesta 

raó .la selecció de les llavors és una pràctica conent en l'agri (ul

tura dels països avançats. 
Totes les plantes s0n sensibles a aquesta selecció, però els ce

reals, les llavors dels quals són habitualment les més impures i més 

desig~.1als, són els que~ donen potser els millors resultats. 

· Es pot observar que l'! solució per a obtenir bona Jlavor consis

teix a adquirir tipus purs de pcdigree, és a dir, llavors prodU\des 

per productors especialitzats. Evidentment, seria la millor solució 

si hom comprés varietats adaptades a les condicions del Uoc on ha 

de conrear-les. Per evitar els fracassos de la inadaptació, cal abans 

un estudi comparatiu no 111assa senzlll de les possibles varietats 

adaptables al lloc de cultiu, i com que això no és fàcil ni ràpid, no 

queda altre camí que el cie netejar i seleccionar mecànicament la 
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llavor que el pagès mateix ha produït a les seves terres. Amb això 
sol, 'sense recórrer a varietats pures d'elecció, hom pot augmentar 
en les proporcions indicades el rendiment de les collites. 

Les raons d'aquest augment són evidents. Mitjançant la selec
ció mecànica s'obté la eparació de totes les impuritats i llavors es
tranyes harrejades al blat, tal com terra, palla, pedres, boll. Això 
vol dir que en pesar una determinada quantitat de llavor per desti
nar-la a la sembra, hom pesa efectivament llavors de b1at, o d~ 
civada o d'ord1 i no una barreja en la que les llavors estranyes po
den trobar-se en fortes proporcions, influint en els rendiments del 
conreu. És eviden! que el pagès que empra per la sembra la llavor 
tal com surt de la batedora o de l'era no pot esperar de tenir una, 
collita abundant. Aquesta llavor, en efecte, conté n:;olts grans que 
no germinen perquè tenen el g{'rme mort o perquè estan romputs, 
i conté; demés, llavors de plantes adventícies perjudicials, que es 
desenrotllaran junt amb el cultiu principal, robant-li llum, <tire, 
aliments i humitat j fins també contagiant-li malalties, ço que vol 
di~: que el cultiu principal no podrà desenrotllar-se vigorosament. 

D'altra part, emprant la màquina seleccionadora Marot s'obte
nen tres classes de grans, classificats per tamanys: petits, mitjans 
i grans. Aquests últims són els que es 'destinen a la sembra ; s-i es 
destinessin 'els petits, que representen en els blats el so-6o per roo 
del total, s'obtindrien plantes febles i poc productives. La experièn
c-a ha demostrat que els majors rendiments s'obtenen emP'rant les 
llavors més pesades i més grosses, i en igualtat de volum, produei
xen més els JBés pesats. La separació dels gréJ.ns pesats pot fer-se 
tirant les llavors en solucions més o menys denses, mitjançant sal, 
calç, sulfat de coure, melassa, etc. Els grans pesats van al fons 
i els altres, no convenients per a la sem,bra, neden. S'usen 2 quilo
grams de sulfat de coure, "2 a 4 de calç verge, 2 a 3 de · melassa, etcè
tera, per roo d'aigua. És clar que com major sigui la densitat de 
la solució més pesats seran els grans que s'obtinguin, i, per tant, 
més bons per a la sembra. 

Per a donar una idea del valor que té el pes dels grans en els ren
diments, donem els resultats d'un exveriment fet a Itàlia per 
Pinolini. 

Blat no seleccionat ... ... ... ... 14,40 qns . per ha . 
)) seleccionat a'mb aigua ... ... II,35 )) )) )) 

)) no seleccionat ... ... ... ... ro,6s )) )) )) 

D seleccionat amb aigua de mar 13,90 )) » )) 

)) no seleccionat ... ... . . . !2,50 )) )) )) 

)) seleccionat amb sulfat de coure 
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D' aqtl:est Clxperiment resulta que la selecció per pes 'augmenta 

les collites, que l'a~gment està en .relació amb la densitat de la solu
ció seleccion1adora. A major densitat, major rendiment. 

Es comprèn, pere\ que aquest mètode de s~lecció no és ma.Ssa 

còmode. Per això s'usa més la selecció per volums, car, com hem dit, 

els grans més grossos donen també major producció; en dee¡te , a 
major volum correspon també ·més pes . . 

El francès Desprez va classificar vàries classes de blat per ta

manys i va sembrar separadament les llavors grans i les petites. 

Amb là varietat Squa.te hear obtingué un augment de collita del 

22,5 per roo amb llavor. gran; amb la varietat Epi-rouge l'aug

ment fou del 26, r per roo, i amb Ía Rougè 'd'Ecosse fou ·del 28,5 . 

La selecció i neteja de la · llavor· té també un altre avantatge de 

considerable importància, que és la de contribu,ir a la netedat de 

la terra, avantatge que té repercussió directa en el conreu del blat i 
indlirecta en els - successius . · 

Cal dir, per últim, que la selecció permet també d'obtenir un 

producte de millor qualitat, més uniforme, més pesat i amb menor 

quantitat de llavors estranyes. 
La selecció és necessària per tota classe de ll avor. No n'hi ha 

prou amb adquirir una bona llavor pura una vegada pe¡; sempre, 

sinó que cal repetir sempre i cada any 1~ neteja i la separació ctels 

grans petits, morts o m~l constituïts. 
Per a la selecció, com hem indicat, existeixen màquines especials . 

A e1les han de recórrer els agricultors. Llur preu, però, és relativa

ment elevat, i això fa que en un país com el nostre, on la propietat 

és ta:o dividida, no sigui possible ni conveient l'adquisió indivi

duaL La dificultat pot resoldre's amb l'associació. Els Sindicats de 

regions blataires haurien de tenir una màquina seleccionadora. En 
pocs anys 1'augment de rendiment a-mortitzaria· la màquina i dei-

xaria bons beneficis. R. CLOSE 

NOTES I COMENTARIS 
La importació de fusta 

El Pla de Bages, de Manresa, ha alçat la veu d'alerta pel perill 
que representa la petició de l'Assemblea tarongera de què es deixi 
entrar lliurement la fusta per a embalatges. Heu's aquí el que d1u : 

«L'argument aparentment més sòlid que s'empra per a justificar 
la lliure entrada de fusta en troncs i fusta serrada, és que la fusta 
del país és massa cara i que el proteccionisme té un límit. Hem de 
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replicar que els transpòrts són la principal causa de l'encariment, 
i això és culpa de l'Estat. Si els centres foreptals gauèissin de bo
nes vies de comunicació, especialment ferrocarrils secundaris i car
reteres en bon estat, la fvsta arribaria més barata als llocs de con
sum. El problema és de govern. Poseu la producció del país en 
condicions per a poder ]] ui tar; i llavors el proteccionisme duaner no 
~1erà pas tan necessari. 

Ara sí que cal tenir en com!)te tots els interessos. Trobem just 
que els colliters llevantins · vulguin exportar la taronja--sempre que 
èl mercat interior sigui ben assortit en qualitat i preu--, però és 
ben just que no s'arruïni la indústria forestal ni els propietaris 

. de boscos . Cal dir que moltes comarques i pro,•íncies senceres de 
parla castellana resulten tan perjudicades o més que les comarques 
nostres, però cadascú se ·sent del seu mal a casa seva. Per això fem 
notar que només davant del perill ja han parat en algunes serrado
res, que deixen una colla d'obrers més sense feina, mentre els p~o
pietaris rurals veuen que va a augmentar-se el 25 per roo de la 
contribució. 

Cal defensar-se tot seguit. Les entitats econòmiques i els Muni
cipis tenen la paraula.» 

La brisa en l'alimentació dels bòvids 

En l'alimentació dels vedeíls o l'engrei~, bous de treball i sobre
tot de les vaques lleteres, pot utilitzar-se sense inconvenient per als 
rendiments en can1, treball o llet, la brisa un cop fermentada. 

Nombrosos experiments han palesat que la valor nutritiva de la 
brisa ve a representar prop de la meitat de la del fenc normal 
de prat. . . 

Hi ha, però, una dificultat en la utilització de la brisa per aquest 
fi : el qne es malmet amb facilitat. Les matèries que constitueixen 
la pellofa es floreixen, i els .t,rranets del. raïm, molt carregats d'oli, 
es poden enranciar. En aquestes condicions, cap animal banyut 
que estimi una mica la seva dignitat voldrà saher res de brisa. 

Aquest..s inconvenients en gran part es poden vèncer fent assecar 
les brises el més ràpidament possible i amb algun molí a propò
sit reduir-les a farina fina, que resulta al mateix temps més fàcil 
de guardar, de distribuir i de barrejar amb altres aliments. 

En algunes regions vitícoles franceses i a la conca vitícola aus
tríaca funcionen fàbri4ues i molins cooperatius que treballen les pri-
st:s de cara a la utilitat esmentada. ' 

La conservació de les patates 

A dos procediments hom pot recórrer per assegurar una bona 
conservació de les patates; l'un i l'altre concorren a la mateixa fina
litat que és protegir els tubèrculs de la humitat i impedir el des
enrotllament dels grills. 

El primer d'aquests procediments és recomanat per Schribaux. 
En roo litres d'aigua es tira a poc a poc, per evitar perilloses pro
jeccions i remenant, un lihe d'àcid sulfúric (2 litres per les varietats 
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que tenen la pell groixuda) i eu la soluçió es fiquen les patates du
rant sis hores. El tractament és més eficaç si es fa quan els grills co
mencen ~ aparèixer. Si les patates s{ n brutes de terra, sobretot si 
és calcàna, convé rentar-les abans. L'operació s'haurà de fer en reci
pients de fusta. Després les patates es posen a secar i per treure la 
humitat que pot quedar als ulls es pulveritzen amb terra fina o sorr? 
o fosfat de calc. 

El segon procedime11t és recomanat per Cadoret. Es trien les 
patates treient totes les dolentes . Si el lloc on es conserven és humit 
es. fa una mena de jaç o llit de boll o sarments d'uns deu centlmetres 
de gruix o es posa una capa de calç d'un centimetre. Es posen les 
patates al damunt en un gruix de 40 centímetres, polvoritzant-les 
amb calç. Pel febrer següent es repeteix la tria separant els dolents 
i es fa èl.e nou el munt com s'ha indicat. Així es redueixen les pèr
dues al 5 per 100 durant el període de conservació de novembre a 
juny. 

La p allofa d'arr òs 

Són molts els c;ue desitgen consenrar els fruits, i per més proves 
que hagin fet, no han aconseguit guardar eis fruits una bona tempo
rada ; doncs, .hi ha un mitjà ben sénzill i de resultats immillorables : 
procurar-se pallofa d'arràs que no hagí estat mullada i recobrir amb 
una bona capa d'ella els fruits que es desitgen conservar. 

Es pren un barril o cove vell i a capes es posen raïms, pebrots, 
tomàtecs, pomes, peres o altres fruites alternant amb capes· de pa
llofa ; es cobreix el tot amb deu centímetres de pallofa i es 1podran 
menjar frescos tot l'hivern els fruits conservats. 

Les patates també es poden conservar. En un recó d'u.n lloc fosc 
i segons l'encontrada, al subterrani o a les golfes, es fa un muntu
rull de patates damunt d'una capa de pallofa i es cobreix d'una altra 
bona capa . Es segur que no es podriran en tot l'any ni s'assecaràn. 

També va molt bé per a jaç a les estables ; els animals estabulats 
no tenen mai fang a les potes i les mamelles de lés vaques lleteres 
sempre estan netes. . 

· · Tenim entès que el cost de la pallofa d'arròs és d'uns 35 cèntims 
el sac, posat sobre vagó a l'estació del ferrocarril a Amposta; un 
sac pesa uns 20 quilos, ben entès ~quest preu és sense envàs ni 
lligadures, és a dir és la pallofa sola. 

E ls buscadors d e bolets 

Enguany la collita de bolets si bé no ha estat brillant, ha estat 
passadora, perquè qui més qui menys, tothom n'ha trobat. 

Així i tot, si miren el negoci que poden haver fet els boletaires 
professionals, no és pas gens fabulós. Anant tot bé, un home que 
dediqui un dia sencer a buscar bolets, tornarà amb dotze o quinze 
lliures ; però si els ha de vendre, ve la sellecció i sols hi quedaran 
vuit o deu lliures, que a pesseta cada una, fan un jornal de 8 a 10 

pessetes, cosa no gens exagerada. 
Aquest és l'aspecte bonic del problema, perquè si comptéssim els 
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dies preliminars, perduts gairebé del tot, el jornal queda molt més 
petit, ja que, en anar-hi els primers dies, el boletaire amb pron fei
nes n'h:1. trobat per ell. 

Defenses contra el fred 

Una de les feines eu qui: el pagès pateix més de fred és en collit 
les olives, per ésser un treball que s'ensopega en el temps més cru · 
de l'hivern i durant el qual el cos quasi no fa cap moviment. 

Anem a donar aquí alguns consells, a senyalar unes regles que, 
qui ens cregui i les practiqui, en treurà bons resultats car collint 
olives no tindrà fred o en tindrà molt menys del que tindria si 
no ho fes. 

Al matí rentar-se cara i mans amb aigua freda, menjar ans de 
sortir de casa quelcom (un plat de sopes per exemple) ben calent. 
La roba ben ajustada al cos, una gorra o barretina que li tapi fins 
les orelles, al coll un mocador lligat, unes bandes del colze a les mu
nyeques i unes altres dels genolls fins als tunne11s, tot ben ajustat 
i que no privi els moviments ; aquestes bandes o benes poden con
fecci'onar-se amb tires de baieta o trossos de roba vella, de llana, afe
gits ; els de les c::uJIIes guardt>n e,l fred dels peus i els dels braços 
guarden molt el de les mans. Poden pendre's contra el fred altres 
precaucions, com · són el de menjar i beure ben calent, emprò amb 
l'indicat creiem que n'hi ba prou. Aconsellem als que vagin a co
llir olives que ho provin, costa poc i no se'n penediran.~ f. Sena. 

NOTICIARI 

E/. 1 [' Congrés dc Regadi1ts. La Comissió permanent del IV Congrés 
de Regadius que es celebrarà el mes de maig proper a Ba1·celona, integra, 
da pels senyors marquès de la Frontera, vescomte de Eza i baró. d'Espo
nellà ha conferenciat amb ~] ministre de Foment per tal de demanar-li 
ajut oficial. 

Sembla que de la conferència n'han sortit optimistes. 

El Cong1·és llane1· de T01·í. Ha acabat les seves tasques el Congrés 
llaner de Tori, al qual havien enviat representants- 36 Estats. 

Els reunits han arribat a una <:oincidència eu l'assumpte capital de 
l'arbitratge i l'estandardització de les classes. 

Un nou tra.ctat de comerç amb BèLgica? Segons el periòdic «L'Etoile 
Belge•, la secció comercial del I\Iinisteri d'Afers Estrangers belga pre
para diversos projectes de tractats c1 'intetcanvi amb mants països, un dels 
quç¡.~s- fóra Espanya. 
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I. 

.FilTRES 
¡per a vins, licors, al
cohols, olis,. mares, etc., 
.etc., de diferents tipus 
i tamanys, per petits 
i grans rendiments . 

'BOMBES per a trascolar 
vins. PRE-MSES i TRE~ 
PITJADORES de raïms. 

Abundant material 
vinkola agrícola 

' PERE PARES 
' 

Avinguda Marquès d'Argentera, 15 
(Aban¡ Passeig de la Duana) 

B~RCELONA 

;! 

llllllllllllllirJIIIIIIlllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllll 

j [~METLLERS · 
LINIMENTD 

ALDNSD DJEA 
PARA 

Cabal los, Mul os y Asnos. 

No ma~ fueyo ~ñales en la piel. • 

VllJigatorioyresolutivo el mas activo 
Y económi,co de cuantos se conocen. 
No d~a la marca mas Jeve en la piel. 
Se g¡tràntizan sus efectosy actividad. 

.Se envia un frasco de muestra a los 
Sres .Veterin~s que lo pidan. 

DfPOstTARtos: ..J.URIACHvC~ (S.ENC) 
8T?UCH, 49.- BARCELONA 

lllllllllllllllfllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiiUIIIIIIIIII 

Ara, en· plantar ametllers, 

. vulgueu tenir seguretat que 

planteu una bona uaça» de 

Desmai Llar gueta. No us 

descuideu d'in tercarl ar-hi 

una filera d'alguna varietat 

con"siderada bona pol·lenit· 

za.dora, per assegurar·ne les 

collites de l'esdevenidor. 

Vivers de fruiters del 

CLOS .BLAU 
de 

RAMON SALA, Enginyer Auricola 

BALAGUER !.,, 
IL_:atàlegs i Informes, gr-atis) 

En dirigir~vos a les cases anunciadores, citeu«Agricultnra '> 
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DE CALÇ 

B. A. S. F.' 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllll 

(nE PRODUCCIÓ · ALEMANYA) 

Ins u perable adob azotat 

·de cobertera d'efectes 

rapidíssims, contenint 

En venda a les principals cases 

d'adobs. Per a informes tècnics 

altres detalls, di rigiu-vos a 

Unión Química y Lluch S. I. 
BARCELONA 

PASSEIG DE GRÀCIA, s J - , \ PARTAT lli.~ CORREUS 4Ó2 

AIJREÇA TELEGRÀFICA. I ' I ELJ~FÒNJCA: " l'NICOLOR » 

;lltlllllltiiiiiiiiOI<oOIIIJIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIJIItiiii!OIUOIUIIflllllllllllroO, IIIIIIIIIIIOtlllll•lllllllloOOtiU"IIIUIIHH \'llllllliiiiiiiii!IIIIJ; 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTU&¿A 
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El con1!eni antifiLloxèric. La Cancelleria d'Estat de Ja República <ile 

Txecoeslovàquia ha anunciat l'adhesió del seu Govern al conveni antifil

loxèric internacional de Berlin, addicionat amb la declaració de Berna. 

L' /1 ssemblea de ren;oiatxers. S 'ha cc:lebt·at l'Assemblea de remolat¡.cers 

<l 'Aragó, Nava rra i la Rioj a. S'aprovare1; l c~ conclusions encalllÍJ1ades a 

Jer complir a les JàbriqLtes el: contractes; dec:lara1· no remunerador el preu 

de 65 pessetes assenyalat per les fàbriques per a la campanya propera ; 

tlemanar al c;overn la creació d'una Juuta de n:molatxers i sucrers. 

També s 'acordà demanar la prompte terminació el e les negociacions en

caminades a con cert a~· el tractat amb Cuba, i per ú.ltim demanar al Govern 

que convoqui una Conferència cle la remolatxa i clel sucre, i seguir realit

zant. treballs encaminats a afavorir l'economia dels remolatxers. 

Els prés tecs amb dipòsi.t de blat. S 'ha publicat u11a Reial On.lrc de 

Foment disposant r¡ue continuï eu vigèueia fins el 31 de tlesembre vinent 

l'aplicació del reial clecret-llei de 12· rle maig passat que regula la con

cessió de préstecs amb dipòsit cle blat. 

I.a co llita del blat a Rússia. Una nota de l'Agència soviètica Tass 

tliu que la collita cle hlat a Rússia és millor qne l'any passat, i que segu

rament assolirà uns So milions de tones ; a leshores les exportacions po

clrien exceclü· d'uns llos milions el e tones les de 1 'any anterior. 

r..a cris i del sucre u Lt¿ba. La comissió de productors cl e s ncre ha reco-

111all a l que es !imili la futura collila a quatre milions i mig de tones. 

Proposa també que sigui convocada una conferència mundial a fi d'evitar 

ana producció excessiva. 
Hom creu qüe els Llarrers huracans han tlestruïl cosa de 2oo.ooo tones 

· lle sucre. 

Els coto·11 ers egipcis -i a-me1·icans. Els cotoners de l'Estat el 'Oklahoma 

(Estats Units) han acordat la reti.rada de 4Üo.ooo bales de cotó per esta

tuir un fous cle reserva :fins que millori la s ituació coto11era. 
Per altra· banda, el (;overn egipci ha pres una . èrie dc mesures enca

li!Íuacl s a restringir la superfície destiualla al conreu del cotó i a a judar 

fi11ancieramcnt. els p roductors en la greu situació actual. 

Nota de la Fede1ació de desWiado·rs d'alcollol de 1!i. El president de 

la Federació de clestil·laclors-reciifi ca<lors cl·alcohol vínic d' .Espanya publica 

en els periòdics ulla nota, fent constar que a l'Assemblea de viticultors 

celebrada en el Cercle de la Unió Mercantil hi concorregueren representa

ciOJis de ' 7 muu icipis i de 20 en titats de colliters de vins, agràries , 'ití

coles i Yinícoles; CamiJres agrícoles, que Lc11ien especial significació vití

cola, com les de València, Ciudad ·Real i Jumilla, i nombrosos viticultors, 

ll!ll!!!l!!!ll!!l!lllllllllllllltlltll tlj lj fll lllll llllllll l! !l! llll ll''""'' ''''' ''' '''''''' '''''''' ''''''' '' '''' '''''' '' ''''' '' '"''''''''' '' '' '''''''"''''''''''''''' '''' '' ''''''"''''''"'''''''' 

LI SOL 
Insecticida indispensable a l'Agricultura , la Ramaderia i la Higiene 

Oemanl's el fulletó •El Liso! en , Massini, 79 
Agricullura• queremelemgratis VALLES GERMANS Sans-Bamlona 
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que. donaren llur nom a la mesa amb marcat iÍlterès al final de l'acte, 
pertanyents alguns d'ells a la Confederació Nacional de Viticultors. 

I afegeix la nota : «La Federació de DesliJ.Iadors i Rectificadors d'Alcohol 
vínic, organitzadora el 'aquesta assemblea, es dol de l'incident ocorregut 
en ella, per la represeutació social dels que el provocaren, i més cncan. ¡,er
què cl.onà origen a un tan prestigiós viticultor, con1 En Josep Simó, pre
sident de l'Associació );alional de Viticntlors, per a afirmar que en reti
rar-se tlcl saló els dit!' elclllents, quedava e1,.1 l'Assemblea la part sana de 
la Viticultura pà~na . " 

Les pluges dc ja:ng 1. ·de llot. Ha estat general a Catalunya medite1Tà11ÜÍ 
i migjorn de França el fenomen de les pluges de llot prodi.üdes probable
ment per arrossegar la precipitació aquosa quantitat _de pols o sorres finís
simes en suspensió en l'atmosfera. Aquestes sorres serien provinents ' èle 
les zones desèrtiques de:l• :\Tord d'Africa. · ' 

Les relacions conu::niols amb 
següents telegrames al President 
dent del Consell de 1 'Economia : 

Anglaterra . S'han tramès a Madrid els 
del Consell cle Ministres, i al vice-presi-

«<11Stitut Agrícola Català de Sant Isidre es permet elevar consideració 
V. E. necessitat ineludible referent a relacions comercia:ls amb Angla
terra co11servar aquell mercat ·per als nostres vins i fruites, principal vo
lum exportació total espanyola, CO!lstituint, clemés primordial riquesa al
gunes regions. No dubta estarà V. E. conYeuçnt situació difícil que pro
lLuiria que Anglaterra deixés d'acceptar aquells productes. El saluda atell
tameut, el pres ideJit, B,Tró d'EsjJcmellà.>> 

Tempesta i cstTolls a Ametlla de MaL En aquest poble ha descarre
gat- u'ba tempesta tl'una virulèn.::ia no recordada, que ha ocasionat pèr
dues materials de centenars de milers de pessetes i ha arruïnat molts petits 
propietaris que en pocs minuts vau veure destroçat tot 1 'arbrat d'e les he
¡;etats llurs, àdduc l'abundosa coUita d'olives que estava pendent de re
coHecció. 

El COI.~cttr$ per a importar blat de moro. Hom ha efectuat ja l'obertura 
dels plecs presentats a la Junta Central de Proveïments ,amb motiu del 
concurs anunciat per a importar blat de moro. 

En la part que es refereix a l'adjudicació per a la importació cle 
15o.ooo tones de blats de moro, encara que oficialment no se sàpiga res, 
es pot gairebé aYençar que el concurs _110 quedarà desert, per tal com 
el Go\'ern sembla que ha trobat condicions avantatjoses. 

E11 les expedicions en camí o sobre mollls , el criteri que regirà serà 
el de ben.evo~euça, sense perjudicat·, però, les necessitats del consum. 

La Federació de Fabricants d'OUs de Pinyola. El Consell cle la Fe.
deració de Fabricants d'Oli d'Espanya ha celebrat sessió amb l'objecte 
d'estudiar i preparar les ponències que l'esmentat Consell ha dc sotmetre 
a l'Assemblea general ¡·eglamentària a Linares. , 

Fou discutit i aprovat l'ordre del dia per a l'esmentada Assemblea, 
incloent t:n el tema importants especialitat!' d~ 1a. grandesa col-lectiva 
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de la indústria i de l'organització dels serveis i gestions de· la Federació. 

S'ha examinat la s ituació actual, en relació amb les recents disposi

. cions protectores respecti\es de la collita olivarera i el curs de les cotit

zacions dels olis de pinyola i el 'oliva. 
També ha esta t objecte d'un detingut examen tot el que concerneix a 

l'exportació i organització <lc. la inclústri ::t de la sabnneria a base dels rle

ri,•ats cle l'olivicu ltura, fent-se 110tar l'interès que la dita indústria re

Yesteix eles del p unt de vista del mercat interior, i la part importallt 

q ne representa en el comerç exterior d'Espanya. 
Per últim, .s'hau acordat els termes en què podria sotmetre's al Go

,·em una proposta que reguli la indústria i el comerç de 1 'oli de pinyola, 

enrobustint la personalitat de la Federació. 

Protecci6 a la i n d IÍstria. de la. seda. Un decret recent dicta en aquest 

sentit una sèrie de disposicions. Hi h aurà una Comissaria de la seda 

adscri ta al Consell Ll'Economia, premis ah; productors i als filadors de 

seda, subveaciOllS i attxilis, protecció i reglamen tació de plantaciolls de 

moreres., ensenyament sericícola i moltes altres coses més. 

INFORMACIONS COMERCIALS 
, J dobs. - Superfosfat el 'os <lc 1:i-2o per 10ó d'àcid fosfòric i r-2 per 100 

dc. nitrogen, a 17 pessetes els H ' r) qui los; superfosfat de calç de r8-2o 

per 100 d'àcid fosfòric solub1e, a 11 ,.:;o pessetes els roo quilos; superfosfat 

dc calç r6-x8 per 100 el 'àcid fosfòric ;.oluble, a 10.50 ¡.essetes ; superfosfat 

dc calç 13-15 per 100 el 'àcid fosfòric soluble, a 9,50 pessetes. 
_ ihat cle sosa, rs-r6 per roo (]e nitrogen, a 40 pessetes els roo quilos; 

s ulfat amònic, 20-21 per 100 de nitrogen, a 40,,50. 
Clon1r de pota sa, So-Ss per roo de puresa, equiYaleBt al so-sr per 100 

de pota sa pura, a 28 pessetes els 100 quilos; sulfat potàssic, 90-92 per 100 

tle puresa, cquiYalen t al 49-50 per 100 de potassa pura, a 33 pessetes. 
Matèria orgànica còrn ia natural, de 10-r r per 100 de nitrogen i 2-3 

per 100 .d'àcid fosfòric, a 40 pessetes els roo quilo . 
]>rens per vagó complet. 

,lll t icriptogà mics i insecticides.- Sofre sublimat, flor, a 20 pessetes els 

50 c¡u11os, amb sac ; sofre reJi·nat, pur, a 13,60 pessetes els 40 quilos , amb 

~ac; sofre Florí tel·la Luisiana, a 13 pessetes e1s 40 quilos, amb sac. 

Sofre de canó, a 40 pessetes els roo quilos, amb sac ; sofre de terròs, 

a 2¡ pessetes els roo quilos. 
Sulfat dc ferro en g ra, a 13 pessetes els 100 quilos; sulfat de fer ro eu 

pols, a 14. 
Preus per partida de certa importància. 

Bestiar, l:anrs.- Bestiar de llana, anyells, a so pessetes ; primals, a 50; 

o,·cllcs, de 90 a 100; porquí gras, dc 23 a 23,50 pessetes l'arron1 de pes 

vin; boví, <le 3,50 a 3,75 pessetes el quilo. 
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Gallines, de r6 a 35 pessetes el parell ; pollastres, de r4 a 30 pessetes 
el parell ; conills, de 9 a r8 pessetes el pare¡! ; ànecs, de ro a r8 pessetes el 
parell ; oques, cie rs a 20 pessetes una. 

Ce1·eçls i f.m·ines.- Una imp1·essió ci'estancame11t és la que domi,na ac
tualment el mercat blader. La situació cle la mercaderia 110 varia gran 
cosa, i les compres, que clics enrera s'havien aÍúmat força, ara hau tor
nat a queda1· éncalmacles. Raons? Les de sempre. Quan el placler veu que 
li vénen a cercar el gènere a casa amb certa insistència, es malfia de la 
bona voluntat del comprador, es pensa que el blat ha de pujar aviat i va 
agafant pretensions, amb gran sentiment del comprador, que soYint se'n 
toma amb els diners a la butxaca. 

Resultat : que la puja esperada no arriba, que el blader necessita quar
tos i que és ell el que ha d'oferir, amb els consegüents desavantatges. 

Els pré. tecs. sobre el blat, fins ara no han modifiat el s-istema, ni és 
probable que el modifiquin ; tot el que pot passar és que difereixin un 
xic .Ja data. 

Les farines es mantenen als mateixos preus de la i u formació passada, 
si exceptuem les classes de força, que han baixat considerablement , cosa 
cl'UJI duro per ioo qui~os. 

Les despulles, taut fariues baixes com els sego11s, han ag-uantat bé la 
quinzena, la que ha estat closa amb els mateixos preus. 

L'arròs i la civada també han sabut mantenir-sc, si fa o JlO fa , a la 
mateixa mesura. L'ordi té més aviat tendència a pujar, i és força sol·li ci tat . 

El gra que ara porta pressa a pujar és el n;oresc, que, tanmateix, es 
pag-<~ actuabneut un xic massa car (el disponible s'ha arribat a pagar a 
43 pessetes) .. Cal dir, però, que les operacions que actualment s'efecb~e11 

són només les més justés i imprescindibles, cosa que es deu tant a l'es
cassetat de les existències com a l'esperança cle què el Govern comenci 
prompte el repartiment de lots adjudicats a cada comerciant. Hi ha club
tes· fundats, però, de què el repartiment comenci tan aviat com els comer
ciants voldrien, car sembla que el Govern considera l'assumpte una mica 
complicat i difícil._ · 

Blats : Aragó i Nanrra, 47 a 49 ; Castella i Manxa, 46 a 48 ; Extrema
dura, 46,50; Urgell i Vallès, 4ï a 48. (Preus en pessetes roo quilos, sense 
~ac, damunt vagó origen.) 

Farines : Força, So a Ss ; extra local, 6¡ a 68 ; corrent local, 63,50 a 64 ; 
extra blap.ca Castella, 66 a 67 ; blanca corrent Castella, 63 a 64; bai..xa, 
48 a so. (Preus en pessetes sac de roo quilos, damunt carro Barcelona.) 

Arròs : Bomba, ros a 120 ; selecte,• 6o a 6r ; ruatisat, 58 a 6o ; Bell-lloc 
base O, s6 a 57; trencat, 42 a 44 · (Per IOO quilos.). 

Altres cereals : Moresc Plata, 42 a 43 ; ordi Urgell i comarca, :l4 a 35 ; 
civada Extremadum, :¡8 a 39; escaiola Andalusia , 65 a 70. (Per roo quilos.) 

Despulles : Número :l, 27 a 28 ; número 4, 24 a 25 ; segones, 22 a 23 ; 
lercere , 20 a 21 ; quartes, 18 a 19. (Preus en pessetes els 6o quilos, amb 
sac, damunt carro Barcelona.) 

Menut (prims), r8 a 19 ; segonet, I7 a r8; segó, 12 a 1 3· (Preus en rals 
la quartera de 70 litres , sense sac, damunt carro Barcelona.) 

Fruits secs.- Ametlla amb closca, mollar, a 120 pessetes els roo qui
los ; closca forta, a 6o. Ametlles en gra, Esperança primera, a soo; llar-
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g ueta, a 485; Mallorca escoll ida, a 480; ídem p:opiet ari, sense trossos, 

a 450 pesset es. 
E ls preus de 1 'ametlla ja s'hau anat estabilitzant un x ic i les orienta

cions actuals no són pas dolentes. ~i'xaut de banda les oscillacions diàries 

i insignificants que interessen més directament al comerciant o al ma

gat zemista que no pas al productor, cal assenyalar una major fermesa de 

preus en les classes baÏ--xes que pot aviat repercutir en les altes. 

AYellaua negreta escoll ida, a 105 ; garbellada, a roo; gra primera, a 

415 pessete!': els roo quil os. 
Els preus que assenyalem són exactament els de la darrera informació. 

Com pot , ...-eure's, no anàYem gaire desencaminats en el nostre pronòstic 

de què la situació de l 'avellana quedava encalmada i estable per uns quants 

tlies. Ara cal esperar amb paciència; que l 'oferta venedora és encara 

IJlassa abundosa. 
Prunes Clàudies, primera, a 25; de Màlaga, a ro; Managuet, a 22 ; 

Clàudies, segona, a 15 pessetes els ro quilos. 

~ous escoiJides , a ii5 pessetes els 100 quilo colliter, sense trossos, 

n. go pessetes . 
Xufles garbellades superiors, a 100 pessetes els roo qni los; colliter, a cfo. 
Cc'lcauets pelats, a 125; t res g raus blaues primera, .a r2o; dos graus 

blancs primera, a ro5 pessetes els roo quilos. 
Panses de Màlaga, uou gotim!': : éiuqueues, a 19 ; quartes, a 21 ; «Ro

yamo, a 22; Imperial, a 26, en gra, a 20 pessetes la .cai..-.¡:a de ro quilos. 

En caixe de cinc i dos i mig quilos tenen augment import envasos.) 

Panses de DèJ1ia. (nou gotims) · en gra, primera, a ro pessete la caixa 

tlc ro quilos . 
Figues tle Fraga, de primera, a n pessetes la caixa de 10 quilos ; Je 

?vfa iJ orca, B. , a 8,5Ó; ídem, ídem, C., a 7,;;,o pessetes la caÏ-xa de ro quilos. 

Pinyons pelats dc Castella, a 530 pessetes els 100 qui los; país, a 525. 

Farratges i a/illlcnls per al bestiar. - Polpa remolatxa país, 27 a 29; 

turtó de coco; 30 a 31 ; far ina de ll inosa, 31 :1 32 . (Preus en pessetes els roo 

quilos, amb sac, damunt carro Barcelona.) 

A lfals, 7 a 7,50; palla ll argueta 4 a 4,50; palla curta, 4,50 a 5· (Preus 

en pessetes els 40 quilos, cl amunt carro Barcelona.) 

(:an·ofes: .:\fegra Viuaroç, 51 a 52; negra Castelló, 51 a 52; negm Ma

tafera, 44 a 49; negra 1oja, 49 a so; Eivissa, 43 a 44; Mallorca, 42 a 43· 

(Preus en ra ls els 42 qui_los, sen:;<' sac, damunt carro Barcelona.) 

' L/egnms.- Llen Lies, 70 a 100; faves Llobregat, 48 a ,¡g; fa\· s l~xtre

. macl pra o A ndalus ia, 50 a 51 ; iaYes estrangeres, 48 a so; favons Extrema

dura o Andalusia, · so a 51; Javo11s estrangers, 48 a 50; veces Castella, 

40 a 41 ; Yeces Sagm ra, 40 a 41 ; \·eces Andalu. ia, 4Q a 41 ; erps, 36 a 37; 

titus, 39 a 40. 
Mougetes : Castella, 105 a II5 ; Mallorca, 71 a 72 ; Prat, noYes, 70 a 75 ; 

Valt:ncia, 65 a 70; estranger, segona classe, 50 a 70. 

Cig rons : Saüc, 175 a rSo; bla11cs ar. alf. 44-45, l23 a 125; blancs 

ar. aif. 48-50, nS a 120; blaucs ar. aif. 52-54, 96 a g8; planes ar ¡¡.lf. s8-6o, 

/lli a go; blancs nr. al f. 6o a 65, 74 a 76; pelons, 55 a 70. (Preus en pessete 

els 100 quilos, amb sac, damunt carro Barcelona.) 

Olis. - A nclalús corrent, 55 a 56 ; ídem fi, 57 a 59; Aragons mitjans, 
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57 a 6o; Tortoses alta acidesa, 48 a so; Reus mitjans, 52 a 54 ; Borges 
mitjans, 57 a 59; olis refinats, lpcals, 59 a 6o ; í.cJem andalusos, 6o a 6r ; 
olis de sansa : saboneria primera, 32 a 33 ; ídem segona, 39 a 40; olis 
dc cacauet, 55 a 56; ídem refinat, .ss- a 6o. · 

'!ot duros per carga de ns quilos, sobre magatzem de Barcelona . 
.S ituació del mercat : Molt encalmat, amb tendència a la baixa; comen

ceP a abundar els olis de Tortosa d'alta acidesa, els qnals en menys de 
cinc elies han baixat més de tres duros per carga. 

(Informació de Lisini AndTe't, corredor d'olis, Villarroel, 7, I.0 , z.") 

Ous.- Frescos Empordà, a 125 pessetes el compte cle 30 dotzenes; Vi
,aJr,tnca i f~ranollers, a 138; Sagarra, a no; Urgell i Segrià, a 105; Ei
bisa, a II3; Mabó, a ro8; Mallorca, a 105. 

Fins. -La collita de vi ja sabem prou que ha estat dolenta, i no sola
me•;• a Catalunya, siuó també a Espanya, França i Itàlia. Hi ha eva-

''l luadors que solament estimen la present collita cqm l'equivalent d'un 30 
¡¿er roo de la normal. / 1 ixò farà, com és natural, que el preu dels 
alcohols pugi i qne en cada país, segons la legislació li ;marqui, hom hagi 
dc recórre1· en més o me11ys quantitat a augmentar les destil-lacions de pro
el netes no vínics. 

Actualtnent ja veiem el preu el~ l'alcohol aqu1 a Catalunya, que ha 
arribat a cotitzar-se entre les 240 i 250 pessetes l'bectolitre_. I a fe que no 
sabríem pas beu bé si entristir-nos o acontentar-nos. 

A França l'animació dels p.1ercats meridi0nals és extraorclinària i els 
Yi·ns es pagueJ+-els sans-a 18 ·francs grau hectolitre, preu que ja és 
remunerador. Si el preu 

1 
aquest persisteix, creiem que les exportacions 

esdevinclra11 cosa obligada i els prens nostres milloraran un bon xic. 
A Tarragona hem vist pagar els vins blaJICS a deu rals grau i carga, 

i els negres, a nou· i mig. A l'Empordà, vins corrents a cleu duros carga. 
Poc a poquet ... 

Les misteles són força sollicitades i le,; paguen al voltant de ïO pesse-
te~ els roo quilos. LLUÍS MARSAL 

·coNSULTOR I En aquesta secció conte.<larem gra
tuitament i per torn rigorós a totes 
les consulies que facin els lectors 

L. A,, MoliiiS de Rei . - Per tenir presseguers exempts cle malaltirs 
cal fer clos tractaments cúprics a l'hivern. El primer es fa al novembre 
i serveix principalment contra el Cm·yneu:m, bolet al · qual no 'hem donat 
encara importància a la nostra terra i que és causa de gteus danys, entre 
ells la gomosi. El segon es fa, com ja sap, abans de la floració contra 
1 'arrufat. El primer tractament contribueix també a defensar les plantes 
de l'arrufat. 

La fórmula de sulfat que sembla donar millors resultats és : sulfat cle 
coure, 2 quilos ; calç apagaçla, 3 quilos ; aigua, 200 litres. 

Els prèssecs" destinats a la indústria cle les conserves no han de pre
sentar coloració vermellosa al voltant qei pinyol. Aquesta Iimitadó no 
constitueix una dificultat seríosa al Pla clel Llobregat, on hi ha moltes 
var\.etats que presenten aquesta característica cercada. 
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T. B. Santa Coloma. -En general els fracassos registrats en l'engrei

xament dels porcs són deguts a l'alimentació deficient i, ben sovint , a la 

deficiència de matèries minerals a les racions . Per a evitar aquests perill s 

Ya bé de clonar als joves sobretot de I CO a 200 gTams de pols d'ossos o de 
farina de peix. 

,....,., • ._,,._,,,._.. ,,._.,,_,,._,,._,,._,,...,....,_.,,._.,.._.,.._.,~,.._.,~_.o._,,.._.o._,,_,._,,._.,,._..,._.c,._, 

CALENDARI 
de sembres i plantacions de les Hortalisses i Farratges més 

generalitzats o cnltivats a Cataluny a 

Es sembren : 

NOVEMBRE I DESEMBRE 

HORTALISSES 

Bledes grogues o blanques. ---'- Borratxe;;. - Ceba ~·ermella per a cabes

sar. - Ceba tlolça de Sant Vicens. - Ceba blanca, grossa. - Col de cap

dtll o cle soldat. - .Ceba de Pasqua o Papeliua. -Ceba genovesa i altrec; de 

fulla llisa . - Ensiam e:-;caroler de primaYera. - Esc,lrola rle cabell d'àngel 

(sense tra nsplantar). - Espinacs. - Fm·es. - Jttli ,·ert. - 1 aps rodons, 

blancs. - Pastanaga de taula. - Pt:sols de set setmanes. - Pèsols tirahecs 

o Caputxins. - · Pèsols Yerts d'Austràlia. - l'èsols nanos de Yinya. -

Porros. - Ra,·cnets . mitjans. - RaYenets rodun·. - Remolatxa de taula. 

Cerfull. 
Es p lanten : 
Alls. - Ascalunyes. - Escarxoferes (millor .en noyembre¡. - i\Iadui

xercs. 
En climes temperats comencen a sembrar-se a 1.íltims de desembre en 

tendes: Albergínies, Pebrots i Tomàtec~ !primerencs), així com en climes 

mol t freds deuran fer-se en ' i! ocs abrigats les sembres de les Bledes, Juli

Yerts, Pastanagues, Porros, Remola txa i Cerfull 

FARRATGES 
Es sem bren : 
Trèbol gros 0 Trèfula i Trepadella (millor en novembre). 

Per majors detalls dirigir-sc a «Especialidacle;; -Agrícolas Truffaut S. A.•, 

l'r.sseig de Gràcia, 49 - Tel. z6so-G. 

USINES SCHLCESING FRERES & C.0 -MARSELLA 
Casa fundada en 1846 Societat Anònima per aaians • Capital: 3.600,000 francs • Tru fabriques: Marnille, Septemes I Arils 

SOFRE GLORIA SCBLCESING 
Sofre a combustió, sense goteig. Puresa garantida 95 •(0 • Consllfueix l'ensoframent ideal, 

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

Tractamen t de ls vins, ensofrat del most, etc 
S uprimeix amb grnn a vant atge les metxes ensofl'adu 

Per a tnformu i fullets dlrigfr.se a 

J. DORGEBRAY, Via Laietana, 19 BARCELONA 
Import-ador e.xclua1u i dipositari gener~l per a Espanya 



Arbres fruiters en ses menes 
més escollides 

CASA 
PALAU 

Direcció: SALA JIMONBDA 

Bellpuig i Vilanova de 

Bullpuig ( LL ElDA) 

Servim la mena que l'a
gricultor ens demana; si 
no la tenim, li diem fran
cament. Existències en vi
vers propis; 250.000 .frui
ters; mitjançant contracte, 
produïm en grans o petites 
quantitats les varie tats que 
ens demanin, a lliurar els 
arbres a un, dos o tres 
anys d'empelt. Així ma
teix ens encarreguem de 
tota plantació que se 'ns 

encomani. 

OLI per a MOTORS DIESEL i SEMI-DIESEL 

-. s!_l-ru~e 1\.T ·.' ~JHTl.J .1-1 · 

El millor per a to ta classe 
de motors: Usa nt aquest 
oli, els augmenteu la vida 

De venda a Ba rcelonu : 
Sta t. Marca El LeóJt 
Plaça de Cata lunya, 20 

Indústries Ba bell Nervlón 
Carrer de Di putdció, 39 

CA T AS ÚS I COMf>.• 
Passeig de Colomb, n. • 20 
Joan i Gaietà Vilella 
Ca rr er de Girona, 54 

211fJIUIIIttlttiUIIIIUIUUUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllltlflt1UIIfiiiiiiiiii11111UitiiiiUIIIUIIIU} untiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIItiiUt. 

S O FRE Grans refineries 
a Tarragona de 
la «Unió' Sulfur 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllll Co. S. A. E. » 
' 

Únics proveïdors de la 

Unió de Viticultors de Catalunya 

Per a preus t detàlls 
dirigir-se a la 

Productes garantits de 99 per 100 de 
puresa, amb anàlisi dels més importants Secció [omercial de Tarragona 

L b t · d v·t• lt Rbla. Sant Varies, 20 a ora OriS e I ICO ura Telèfon 672 ! 
~ ............................................................................................................................................................ ¡: 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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EL LABRADOR SE HA CONVERTIDO EN 
"SEÑOR DE SUS TIERRAS" 

El tractor Fordson ha hecbo cste milagro. 

\luchos labrador<;S creP.n que no pueden prescindir de 
1 

sus yuntas de laqor; por esto las conservàn para el cultivo 
de sus tierras. Pero otros, han encontrada tm medio me
nys cost~so de sustituir a los animai<;S: El Fordson. 

E l Forclson n9 · requiére atención pers~nal, cuidado ni 
• alimentación y oo n~cesita combustible, sino cuando 

trabaja. Sio embargo, ha!A todas las laborçs que efectúan 
los .animaJeg .cad.a mes del aijo y ademas otras que no 
pueden hacer aquellos . 

.Consulte al• Agente Ford de su localidad. 

El F ordson cu esta so lamente 

. Pia!J. 5.200 
I'AUil i C A llARÇDLOI'tA 

FordSOI\., 
PORD .'\!.OTOR CO.~PANY, S. A. E. - . BA RC BLON.-. 

·. 

En dirigir~vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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