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Apicultura R. Hommcfl -Tela, 14 ptas. 
Cultivo hor;lcold. L. Bussard -Tela, 12 ptas. 
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El Manzano d~ Sidra y la Sldreria. Q. War
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Abl)nOs c. v. Qarola (2.• edlción). Tomo n. 
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Meteorologia agrícola. P. Kleln. Un tomo. 

Analisis agríco'as R. Gal/l/n. Un tomo. 
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Un tomo. 
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Dos tomos. 

De venda: en la LLIBRERIA CATALONIA, Pl. de Catalunya, 17.~Barcelona 



POLVORITZADOR 

per a vinyes, 
hortes i fruiters. 

No s'ba de bombar ruixant! 
Guanyador: dues vegades en Concu rs 
Oficial in terna c ional e nt re 32 sis temas 

C UIDADO AMB LESJMITACIONS 
ES L'ÚN I C A L MON 1 EN QUE LA 
PRESSIÓ ES 'FA UNA SOLA VE• 
GACA AL DIA EN DOS MINUTS 

Famós per sa potent pressi6. 5 models 

Demanl .catàleos aP. VASELLAS 
Méndez Núñez, 4 Apartat 262 

BARCELONA 

Bàscula IDEAL 
per al Camp (patentada) 

adaptable per arreu i 
fàcilment transportable 

Demaneu uu fulletó explicatiu 

Fàbrica de bàscules 
i caixes per a . cabals 

Carretera 
Coll Blanch, 31 
Telèfon 184 H . 

R. ROCH H. 

(HOSPITALET) 

BARCELONA 

Rem,itim mostra de 100 grams 
OCCYSOL contra envio de 50 

cèntims en segells de cox:reu. Cal 
agregar 50 cts. més si hom desitja 
envio certificat. 

NO MES HBRBBS ALS 
PASSEIGS, AVINGUDES, 
CAMINS, JARDINS, ETC., 

AMB L'ÚS DE 

Producte, nom i marca registra ts 
GRAN DESTRUCTOR DE LA VI!GI!TACIÓ INÚTIL 

Remesa gra tuïta de fullet 

Agent generat de venda 

Manuel Caze 
Rbla. Catalunya, 66 - Barcelona 

BONO N 0 A títol de pro~ 
• 1 paganda sola

ment, totes les comandeP d'OCCYSOL que 
vinguin acompanyades d'aquest Bono dis~ 
frutaran d'un DESCOMPTE DE 10 % sobre 
els preus corrents de venda. 

Nom i cognom: .......................................... .. 

Professió: ..................................................... . 

Direcció i n.0 ......................................... __ 

Població: .......... ............................................... . 

Provincia: ............................... ........ . 

En dirigir~vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



@~~~~~~~~~~====~==~=§ 

ESPECIALITATS TRUFFAUT 
PER A L'AGRICULTURA 

Sements sel~ccionades 
Adobs, Insecticides, 

CONCESSIONARI PER A ESPANYA: 

R. LL O p ·ART 

Passeig de 

Gràcia, 49 

BARCELONA 

En dirigir- vos~ les cases anunciadores citeu AGRICULTURA 

r . 

• 



ANYX 5 A BRIL DE 1926 N úM. 7 

. 

AGRICULTURA 
REVISTA AGRÍCOLA Cfl. TALAN A 

Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 
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S UMAR I: L'enfitament d1eS[Òmac de l'aviram, per Angel Grau.- La crisi del vi, per V. Vt"là i Cahuè. 

-Sobre l'anàlisi de la terra , per G. Boft"il.- El consum de carn a Catalu.nya, per Sjuct~to1·.- Sobre 
· el conreu floral, per Agrícola,- No.tes i Comentaris.-Noticiari .-Informacioos comercials, per Lluís 

J\la,·sal-Consultori, per R. S. 

L'enfitament d'estóma€ .de l'aviram 

S I home o dona és· curiós de pasar alguna estona amb l'aviram, 
sobretot quan se li dóna gra, observa de tant en tant que hi 

ha algun cap que no menja. Isolat en un recó, amb un posat trist, 
un xic estarrufat, aquell gall o gaUina us mostra que el seu estat 
.de salut no és prou conforme. L'agafeu, el palpeu i sovint hi tro
beu un païdor replè i dur c'om una pedra. Té un enfit al païdor. 

Aquest desgavell orgànic, S'i hom hi posa mà de seguida, no 
constitueix c3p afecció greu. Però si no s'hi dóna importància l'au 
emmalalteix aviat d'una faisó seriosa, majorment les que estan sub
jectes a un règim d'engabiat ; sobrevé la cliarrea, símptoma d'ente
ritis, i l 'animal es mor . . Tosaltres creiem que després de les malures 
infeccioses d 'aquesta afecció de l'estómac és de les que maten més 
caps d'aviram. 

Qué és l'enfitament d'estómac? En general, és un mal que acostu
ma esdevenir als caps forts i ben desenrot1lats, als que constitueixen, 
com si diguéssim, la flor del galliner. Temperaments golosos, les 
viandes que engoleixen amb excés arriben a emplenar-los-hi l'estómac 
d'una wanera tan atapeïda, que els d'Ï:ficulta o els para completament 
el moviment especial que dintre l'estómac deuen fer els aliments per 
sadollar-s·e dels sucs gàstrics i ésser païts degudament. 'esdevé 
una sobtada suspPnsió del procés de digestió. Això provoca un mal
estar en l'au ; segueix de seguida un desganament i si a aquests a.li
ments no s'ha pogut ne nou imprimir-los-hi els moviments de la di-
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gestió, entren en putrefacció i la vicla del gall o gallina té els dies 
comptats. Mor irremissiblement. 

Aquesta malaltia, si hom pot anomenar-la així, si per cas no se 
sap de què va,, és enganyadora i traïdora, perquè sovint es treu la 
conseqüència que s i el cap d'aviram té l'estómac ple, és senyal 
d'haver menjat o de què menj a , la qual cosa sol ésser el més bon 
senyal de què 1' au està bé. Però cal notar que l'estómac replè 
d'aquesta manera acostuma a presentar-se més baix i sobretot dur 
d'una b isó irregular. I el gall o gallina aparenta trist, estarrufat, 
isolat en un recó obscur, i si van lliures dessota d'algun matoll. Per 
això ca-l saber-los-hi endevinar, perquè si s'aplica el remei prompte 
es curen amb relativa facilitat. 

Dos són els remeis que poden aplicar-se amb garantia d'èxit, 
gairebé semtre; l'un fàcil i de pràctica usual; l'altre radical, però 
tan o ~és· segur qtie el primer. Es fa engolir al gall o gallina una 
cullerada sopera rl'oli d'oliva, i després s~ subjecta l'estómac d'aquell 
a una espècie de massatge, i es dei.·a. Si l'endemà, en palpar l'au 
de nou, se li troba encara amb el païdor embotit, és qüestió sense 
pèrdua de temp~ de fer mà de l'altre remei més radical. 

Consisteix aquest. en obrir-li l'estómac per la part superior, o 
de dalt a baix, i treure-li tota la vianda putrefacta de dintre, nete
jant-li ben bé. r~s una operació d'una pràctica ben senzilla. Es pot 
fer ús d'unes estisores usuals . mateix, que tallin força, prenent la 
precaució de pasar-les abans per una flama d'esperit de vi. L'estó
mac de l'au, després de treure-li la vianda, pot netejar-se ainb aigua 
oxigenada o aigua usual bull'ida. Es cus l'excisió i s'embadurna ben 
bé la ferida amb iode. El gall o gallina així operat es deu pendre la 
precaució durant tres o quatre dies de tenir-lo separat per a què 
les altres no li piquin la ferida i a la vegada per donar-li un menjar 
especial. Arròs bullit o bé garbelladures bullides van bé. Passats 
aquells dies es pot barrejar ja amb les altres . :D'aquestes operacions 
tan senzilles en reïxen el noranta per cent. 

Aquesta operació, pel fàcil i eficaç que és, està massa poc estesa 
entre les mestresst>s de les nostres cases de pagès, que atrafegades en
tre mig de mil r·nrennus no 'acostumen més que a donar menjar a l'avi
tam, a llençar-lo a l'era o a.l peu de la porta del galliner, conside
rant per uri preciós temps perdut l'estona d'estar-se contemplant com 
mengen i si mengen tots o van tristos o bé alegres, 'Í. si n'hi manca 
cap. I en veritat que paga ben bé la pena .. Desp1~és el pagès nostre 
o la mestressa no acostumen mai a donar g~ire importància a la mort 
d'·un cap ò'aviram, quan es mor de mica en mica o de tard en tard, 
encara que ·al cap de l'any tots plegats els caps morts facin un bon 
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paquet. I la gent que es fi xa. ~n aquestes coses compta amb un re
mei, que és 'O'i més rad ical de tots : el poder vendre amb relativa 
facilitat el cap malalt, encara que sigui al preu d'un vint-i-cinc 
per cent de rebaixa. Però això no cap tractar-lo en aquest article, 
d'un altre caràcter. 

Pèr no pendre les precaucions degud~s els nostres pagesos, 
que sovint ho paguen car ! 

ANGEL GRAU 

La cr1s1 del v1 

Ili 

La cansa principal de la crisi del vi és e! frau, i la font print.:-i-. 
pal on s'abeura el fr'au, l'alcohol industrial. 

Una de les causes que inciten al frau és l'impost que grava el 
v1 a la seva entrada a ~es poblacions. 

L'alco11ol industrial allarga les collites, derrota el pno:u del vi 
i amb ell s'estafa el p{1blic consumidor, donant-li com a vi un pro-
ducte que no surt de la vinya.. . 

És cert que .les vinyes no es fan produir per obten~r-ne alcohol, 
però la riquesa d'un vi depèn de la riquesa alcohòlica que porta, i 
a tant grau i Hl. n a tant grau i càrrega que es fan les operacions. 

L'alcohol i~1dustrial ba anat suplantant el vínic no sols en pro
ductes químics i farmacèutics, s·inó en licors i :fins en el vi mateix 

Anualment es vénen a prod~r de 200 a 25o.ooo Hl. d'alcohol 
d'indústria, que per obtenir-los es necessitarien de 2 a 3:ooo.ooo 
d'Hl de vi, ço què pot fer decantar la balança de l'oferta i la de
manda, i que representa dues o tres quartes parts de la nostra ex
portació, que en els anys I9I3-T92I dóna un promed~ de 4· roo.ooo 
hectolitres . 

Com que l'al'cohol industria1 1 si es paga el vi al preu que val, 
resulta a més bon preu que l'esperit de vi, i a alcohol a bon preu, 
vi a bon preu, ultra d'allargar-nos la collita, ens derrota el preu 
del vi. S'ha allegat, per defensar l'ús de l'alcohol d'indústria per 
a usos de boca--per a la q.ual cosa es demana que es pugui usar 
únicament l'esperit de vi, al que l'ús ha consagrat el nom d'alcohol 
tipus-que els rectificats, és a dir, els d'alta graduació, aquells la 

.. 
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concentració dels quals és superior als 96 graus, són iguals, en con
diÍcions higièniques, als resultants de la destil·lació del vi. 

Ens guardarem prou de contradir aquestes condicions higièni~ 
ques, majorment estant emparades pel Reial Consell de Sanitat, 
però, per pur que sigui l'alcohol d'indústria, per bones qualitats 
que reuneixi, per bones condicions higièniques que l'acompanyin, 
nosaltres considerem i creiem que s'ha de considerar com a falsi
ficada tota beguda que es doni amb el nom de vi, i en la composició 
de la qual hi entri el destiJ.lat de la garrofa o del moresc o de la 
remolatxa. ' 

I no l'h<i considerem nosaltres sols ; ho reconeix també la llei 
quan no permet l'addició als vins de substàncies com l'àcid tar
tàric i l'enocianina, extretes del mateix vi. Si l'addició de subs
tàncies sortides del mateix vi és considerada com a falsificació, amb 
més motiu s'hi ha de considerar l'addició de productes que han ha
gut de sofrir una sèrie de mq.njp~lacions abans d'assemblar-se amb 
els que porta el vi. I diem assemblar-se, perquè encara que els tèc
nics diuen que l'anàlisi no permet distingir l'esperit de vi dels al
cohols d'jndústria · rectificats, ben igual no han pas d'ésser-ho, ja 
que dóna un resultat diferent l'elaboració natural del conyac feta 
amb esperit de vi, dc la feta amb alcohol d'indústria . 

El que els alcohols industrials no siguin nocius a la salut no és 
cap argument per a defensar la seva addició als vins. L'aigua pota
ble tampoc ~s dolenta per a la salut,. però, la llei no permet d'addicio
nar-n'hi . 

Quan el most porta una riquesa en sucre superior o al voltant 
dels I7 graus Baumé, es fa difícil, per aquell qui no coneix l'enolo
gia, convertir tot el sucre en alcohol, perquè l'esperit que han pro-'· 
duït les llevadures els dificulta el treball. Amb l'addició d'aigua, 
com que la graduació minvaria, les llevadures podrien desdoblar 
tot el sucre ; però això la llei no ho permet. 

Reconeixem que el vi, en determinades circumstàncies, pot 
ésser reforçat amb alcohol, però quan això hagi de succeir, l'alcohol 
a emprar ha d'ésser vínic, mai. l'alcohol d'indústria, com així mateix 
amb alcohol vínic ban d'ésser elaboi;"ades les misteles i les begudes 
espirituoses, perquè el producte vi ha d'ésser respectat com a tal; 
sense ésser permesa la barreja de subtàncies estranyes ; les miste
les, si se'ls permet l'addició d'alcohol industrial , per poder convertir
les en vi, hi hauria la porta oberta perquè ens l'adulteressin, i les 
begudes espirituoses, si altres raons no ens fessin decantar cap a 
l'ús de l'esperit de vi per elaborar-les, el donar sortida als vins de
fectuosos o malalts que s'han de destillar, ho aconsellaria . 
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El Reial decret del dia r de setembre de 1924, en comptes de 
donar satisfacció a la viticultura, ha ·empitjorat la seva situació, 
-perquè ha legalitzat l'ús de l'alcohol industrial i ha posat tals con
dicions perquè la pr0hibició. existeixi, que en realitat no serà mai 
efectiva. 

L'ús de l'alcohol inò.ustrial el protesten ~otes les nacions estran
geres, i ell fa que es mirin amb recel els nostres vins i se'ls cons-i-
ò.eri sempre farsificats. . · . 

Vins .falsificats, vins fets amb alcohol industrial, arrops i subs
tàncies químiques no ens els necessitem, perquè no ens havem de fer 
la illusió que la nostra química sobrepuja la de les altres nacions. 
\Trins adulterats ,ia se' ls poden fer; el que no poden tenir, per tro
bar-se en cond¡ció diferent, són els que produeixen els nostres ceps 
i-surten dels nostres raïms, com no podem obt~nir nosaltres els pro-
ductes qu~ d'altres terres procedeixen. . 

El renom i la potència ·expans~va d'un país augmenten amb les 
garanties d'honorabi litat i honradesa que l'acompanyen. El comerç 
d'engany va ~ssent substituït pel de preparació i estudi. 

Per a guanyar mercats, per _a augmentar la nostra exportació, 
no és el camí de l'adulteració i de la falsificació el que havem de 
cercar, els quals donen resultats com el que vaig sentir explicar 
fent referència al concepte en que ens tenen. 

S'oferiren al Canadà uns vins del celle,r d'Espluga de Francolí. 
Els semblaren bons, opinaren que el Canadà era un merc.at fàcil 

' per a aquells vl.ns, que n'era un bon consumidor, però que hi havia 
dos països amb els quals no volien tractar, per poc senosos : Tur-
quia i Espanya. ,, 

V. VILA I CAHUE 

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

patis, a les partions dels camps, a tots els espais lliures , planteu-hi arbres 

de fusta o ae fruita. A Catalunya en tenim massa pocs encqra. 

Molt bestiar vol dir molt fem i molt fem vol dir moltap1·oducció. Cal, 

do1Zcs, que l'agricultor sigui també ramader. 
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Sobre l'anàlisi de .la terra 

N o descriurem aquí els procediments analítics, que no interessen 

a l'agricultor, i que, d'altra part, no podria utilitzar; volem 

només indicar el valor pràctic de l'anàlisi i al mateix temps parlar 

de com s'ha de treure la mostra de terra. 
Cal en primer lloc .explicar els medis empírics que permeten un 

examen qualitatiu dels constituients del terren y , aix<? és, de . l'a·r

g íla, la calç i la 1natèria argànica, coneixement que pot orientar so

bre les propietats del ten~ny i proporcionar una guia a l'agricultor. 

Una terra més o menys blanquiuo::;a cm1té calç o guix en pro

porcions notables . Si és 1~egrosa, conté m·atèria orgànica que dóna 

al terreny lleugeresa i porosi.tat. S i és molt negra i molt lleugera i 
porosa, es tracta de terres turboses, ·no molt abuncl <!11ts a Catalu

nya, pere\ que hem vist al delta de l'Ebre. 
EI color groguenc o més o menys rogenc, corn a tantes terres 

càtalanes, i~1dica la presència de sals de ferro . . També l'olor pot 

donar indicacions . Les argiles tenen un olor que recorda bastant el . 

de l'amoníac; les terres riques en. matèria orgànica, mullades, fan 

m1 xic d 'olor de florit . 
Igualment el tacte pot servir per identifica~ la riatmalesa d'una 

terra . Una tena pastosa, conté molta argila; si l'aigua no l'em

pasta i fregant-la amb les mans es nota aspror, vol dir que es tracta 

de terra sorrenca. 
També les trebal1ades poden servir pel matà" objecte. Els ter

renys argilencs adhere·ixen als instruments, formen grossos terros

sos, amb cares llises i llaents; s'endureixen a l' aire, s'esquerden a 

l'estiu en secar-se, són impermeables a l'aigua, ofereixen resistèn-

. cia a la penetració de les eines de treball, etc. Dem~s, descomponen 

amb d•ificultat els fems i les matèries orgàniques. 

Els terrenys sorrencs es treballen amb molta facilitat. 

Els argilencs-calisos formen terrossos blanquinosos que en poc 

temps es desfan tots sols . Tractant les tern~s calices amb vinagre 

fort o suc de llimona, s'obté una efervescència més o menys 

forta, segons la quantitat de calç que contenen i la força del suc 
àcid . 

Totes les terres no compactt's, . com les calisses i les sòrrenques , 

c-onsumeixen ràpidament els fems, car deixant circular amb fac:-
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li tat l'àire i 1' aigua, permeten la vida als microorganismes de la 
nitri:ficacÍ(1 que mineralitzen la matèria orgànica . 

L'examen de la vegetació espontània por donar una guia per a 
conèixer la naturalesa i la fertilitat d'una· terra. 

Els terrenys fèrtils tenen una vegetació espontània rica cons
tituïda principalment per lleguminoses i gramínees farratgeres, com 
alfalsos, trefles, civada, · etc. E11 cànvi, en els pobres hi ha joncs, 
ginestes i plantes pt:r l'estil. En les calisses l'esparcet, en les hu
mides les canyotes i altres. 

L'anàlisi de la terra pot ésser mecànic, física-químic i químic. 
Amb l'anàlisi mecànic hom determina la quantitat de terra 

fina existent, separant-la de tota la resta grossa constituïda per 
pedruscall, palets, etc. Aquesta determinació té importància, perquè 
una terra en igualtat d'aJtres condicions serà més bona com més 
terra :fina contingui, car és en aquesta que les plantes es nodreixen. 

Amb l'anàlisi .fí~ico-químic es deü;rminen quantitativament els 
elements que constitueixen el terreny, com l'aigua higroscòpica, la 
sorra, l'argila, la calissa, la matèria orgànica o hunlUs, de les guals 
depenen les propietats físiques (tenacitat, permeabilitat, capacitat 
d'eséalfar-se, frescor, etc.) 

Amb l'anàlisi químic, per últim, es coneix la quantitat de cada 
un deJs elements necessaris per la vida de la planta-nitrogen, po
tassi i fòsfor--que conté la terra. Aquestes determinacions, però, 
no poden clonar un. concepte absolut de la fertilitat de Ja terra; és, 
doncs, equivocat de confiar-hi excessivament. L'acció útil derivada 
dels elements fertilitzants que la terra conté, pot ésser neutralit
zada per coJldicions contràries de clima, de subsòl, de profunditat 
de la càpa treballable, etc. 

Per això els resultats de l'anàlisi poden servir com a orientació 
ï mai com· a gu'Ía segura per l'aplicació dels adobs, la qual s'obté 
únicament amb experiències de conreu . 
. Paríem ara de com s'han de pendre les mostres de terra. En una 
secció vertical d'una terra, fent per exemple un clot, podeu observar 
unes capes que varien per color, estructura, pes, propietats, etc. 

La part. superior o sòl es distingeix en actiu i en inactiu, segon~ 
que hi arribin o no les arrels de les plantes, les treballades i els 
adobs. A sota del sòl hi ha el subsòl, que pot ésser permeable o no, 
i que per tant ínflueix d'una manera directa en les propietats del sòl. 

És per a•ixò que ultra la composició del sòl, i no sols per la raó 
que acabem d'i~dicar; quan s'hagin de fer treballades fondes que 
arribin al subsòl, cal · conèixer les seves propietats, per preveure 
com influirà en el sòl en barrejar-se ai¡lb ell, car no seria el primer 
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cas en què una treballada fonda en lloc d'augmentar la fertilitat de 
la terra, ·l'ha disminuïda. 

La mostra per l'anàlisi, doncs, ha de pendre's amb cura. 
En primer lloc, cal marcar tots els punts· on la terra sigui dife

rent, perquè sols l'anàlisi del conjunt de mostres pot indicar-nos la 
veritable composició del terreny. 

En els llocs marcats, que poden ésser de deu a quinze per hec
tàrea, es treu la part superficial amb herbes i s'obre un clot de 
.40 centímetres d'ample i de llarg i de profundidat a la que s'asso
leix amb les treballades. Aleshores es tallen dues llesques verticals, 
es barregen bé i de la massa es prenen 4-5 quilos, que són els que 
constitueixen la mostra. 

Si es vol la capa inactiva del sòl i el subsòL cal solament anar 
més a fons i treure la terra tenint-la separada de l'anterior. 

Una recomanació important és la de marcar cada mostra de ma
nera que després no hi puguin haver confusion~, fàcils quan llur 
número és elevat. 

G. BOFILL 

El con$um de carn a Catalunya 

P RENENT com a base ]es nades oficials i les publicades no fa 
gaire per l' Asociación de ganaderos del ReinOJJ, Spectator, a la 

Veu de Catalunva. ha publicat un article posant en evidència el 
dèficit enorme de la producción ramadera catalana. 

Per bé que les estadístiques en qüestió siguin, com tothom sap, 
deficients, val la pena de donar a conèixer el càlcul de Spectator. 

Segons les dades del Prof. Rossell i Vilà, la ramaderia catalana 
és més abundant del que acusen les dades oficials ; no obstant, ·és 
insuficient encara per a satisfer el nostre consum. 

A l'objecte de fer notar m1 cop aquest fet i la seva conseqüèn
cia de la necessitat d'augmentar la nostra ramaderia, copiem la part 
essencial de l'article de Spectator : 

«Catalunya té un dèficit enorme de producció ramadera. Sempre 
sobre bases aproximades podrem feF un càlcul del capital que re
presenta el consum i la producció catalana . Precisament fa pocs dies, 
l'Associació General de Ramaders lliurà una exposició al Govern 



Agricultura 181 

sobre la importància de la ramaderia espanyola, situació actual i ne
cessitats que té . . Aquesta exposició conté dades molt interessants del 
que representa la riquesa ramadèra, la qual pot resumir-se així : 

Valor de la carn, r. 72r milions ; de les pells, 128 milions ; de 
la llana, 200 milions ; de la llet, 552 milions; dels poltres, 325 mi
lions ; de la femta, 400 milions. De manera que no donant el valor 
del rendiment anyal del bestiar en els treballs agrícoles, resulta que, 
sense aix.ò, té una riquesa de 3.326 milions. La ramaderia propor
ciona productes a les indústries tèxtils, de cuiros i pells, d'embotits, 
de greixos, form~tges i mantegues, etc., articles que, "si ací n'hi 
ha abundància, no cal portar de .l'estranger. 

L'Associació de H.amaders fa també Ull càlcul del consum de carn 
. a Espanya, resultant que cada any és el següent : carn de vaca, 206 
milions de quilos; carn llanar, no milions de quilos; carn de porc, 
257 milions de quilos ; aviram i caça, 86 milions de quilos. 

Dividides aquestes sumes entr'e la població, resulta un consum 
anyal per habitant de 44 quilos 380 grams a les capitals, i de 35 qui
los 90 grams als ppbles. El consum. d'Anglaterra és de 47 quilos; 
el de França, de 34 quilos; el de Bèlgica, de 31 quilos· ; el d' Ale
manya, de 29 quilos; ei d'Itàlia, de 12 quilos. Així és que Espanya 
es troba en segon lloc com a país consumidor de carn. 

Les estadístiques de l'escorxador de l'any 1825 dels escorxadors 
de Barcelona, Girona i Tarragona, diuen qu~ fo,ren sacrificats els 
següents caps de bestiar : 

Bous i vaques 24·970 1.761 
Vedelles -·· II0.381 1.308 3·059 
Bens . .. . .. 698.502 20.120 6.946 
Porcs ... . . . . .. . .. 82421 s.6r8 1.516 
Cabres ... ... ... 59·152 I. II2 4·987 

Total caps 97T -426 29.719 16.5o8 

Total quilos ... 3 r.6r6.S61 1.095·788 711.958 

Aquestes xifres donen per resultat que a Barcelona es consumi
ren 44 quilos .sr grams dc carn per habitant, segons el cens de 1920 ; 
a Girona es consumiren 61 quilos per )labitant, i a Tarragona, 25 
quilos per habitant. "Yfadrid consumí menys que Barcelona, puix 
el promedi per habitant fou· del 38'98 quilos. En canvi, Almeria 
consum 91 quilos ; A vila, 4q; León, 83 ; Palència, 90 ; Pamplona, 

• 
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55, i Salamanca, 48. Les altres ciutats de les quals hi ha estadís
tica consumiren menys carn que Barcelona. 

Agafant· com a term mig del consum a Catalunya, entre ciutats 
i pobles, el tipus de :w 'quilos per habitant, resulta que· els dos mi
lions i mi:g el ihabitants necessiten roo milions de quilos de carn 
cada any. 

Anem a veure ara el cens ramader de Catalunya per a deduir el 
dèficit de b,estiar que té per a consum i que ha de comprar a altres 
regions d'Espanya 

Bestiar cavallar 6s .. o1o 78·333 
)) mular 69·437 74-76t 
)) asinal 52-466 50·457 
)) vacum 137-900 134-25¡ 
)) llanar 671.68o 669.069 
)) ca bri u 145.783 I74:9Zs6 
)) porqui 327.IIO 359·991 

Tenim,· doncs, que en quatre anys ha disminuït el bestiar de vaca 
i, en canvi, ha altlgmentat el de llana, cabra i porc. Llevat dels ases, 
també han augmentat els cavalls i mules, però aquestes tres cate
gories no les hem de considerar per al consum. Fixant-nos bé amb 

. els números de les quatre çategories, o sia el "bestiar per al consum, 
veurem que sacrificant en un any tots els bous i les vaques no n'hi 
prou per proveir i a · sola ci'~). tat de Barcelona. Tampoc hi hauria prou 
bens, 1, en canv~, sobrarien 100.000 cabres i més de 250.000 porcs. 

Però per a veure més clar el dè:ficit que tenim de bestiar, cal dis
tribuir les cl~sses d'aquest, i així ens trobem que hi ha 15-363 bous 
per al treball; 23.03Q vedells, 27.204 vaques lleteres, 43.243 vaques . 
destinades al trehall i 3 ~1.66.2 vedelles. Del bestiar llanar cal comp
tar. 40o.oo6 caps entre marrans i ov~lles, i de cabres menors d'un 
.any n'hi havia 82.ooo, o sigui, que la gran majoria s6n lleteres. 

' De manel0a que per al consum es poden calcular 6o.ooo caps anyals 
de bestiar de vaca; uns 300,.000 beus, i unes 30.000 ·cab.res, o sigui 
aproximadamt·nt la m.eitat del consum de Barcelona en un any. Com 
que a Barcelona s'hi poden comptar 750.000 habitants, resulta que 
teu·im dèficit per a proveir més de 2 milions d'habitants, ·O sigui que 
vénen •de fora uns So milions de quilos · de carn, puix si bé de . 'carn 
de porc n'hi ha suficifnt, ~a coruptem que el bestiar vacum, l~anar 
i cabriu serveixi per al consum de 500.00 habitants en lloc dels 

' 375.000 com correspon a la meitat del consum de Barcelon.a. 
Calculant com a terme mig a quatre pessetes el quilo el preu del 
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bestiar de llana, vaca i cabra, tenim que Catalunya, si les xifres 

foss-in exactes , faria una despesa anyal de 3zo milions per a proveir

se de carn. Rebaixem la xifra a 250 · milio'ns i així .i tot hom veurà 

la importància que que , té per a nosaltres la intensificació de la ra-

maderia. · 

Per això voldríem que fos aviat un fet el projecte d'un escorxa

dor rural a Balaguer; calculant-se que a base de mantenir: quatre 

caps de bestiar per hectàrea, en pocs anys el besriar augmentaria en 

mig milió de caps bovins, podent prov.eir-se molt millor el mercat 

· de Barcelona. 
SPECTATOR 

Sobre el conreu floral 

M OLTES vegades hom ha escrit en aquesta revista de la .conve

niència d'estendre a Catalunya el conreu de la :flor. Les nos

tres condicions de clima i la situació geogràfica són verament fava

rabies a aquest conreu, i sembla estrany que encara no hagi pres 

el desenrotllament que mereix. 
S'ha escrit també de regions molt menys dotades naturalment 

que Catalunya en les quals el conreu de la flor constitueix. la font 

principal d''ingressos . Una d'aquestes és la ribera de Lígúria, la 

-'regió comp:J;'esa eJJtre Gènova i el confí italo-francès, de la qual vo

lem donar avui algunes dades preses d'un raport publicat a Itàlia, 

amb el desig que puguin ésser d'utilitat per als nostres agricultors . 

Les primeres temptatives de conreu :floral en aquella regió da-

, ten de rB7·4, seguint l'exemple de la zona pròxima francesa, com

presa entre Cannes i Menten. Al començament el conreu fou molt 

limitat a causa de la escassesa d'a~gua i cirçumscrit a les terres 

més bones i més apropiades. 
A conseqüència dels bons resultats obtinguts anà estenent-se 

fins a adqu.i.rir la importància considerable que té avui. 

·Les flors que es cultiven poden dividir-se en dues grans cate

gories : les :flors de plantes herbàcies i les de plantes arbustives. ' 

A la primera categoria pertanyen el clavell, la violeta, el narcís, 

les anèmones, el jacint, etc. A la segona la mimosa, la margarida, la 

rosa, etc. Entre les primeres predorrrina sense discussió el claveU, 1 

entre les segones la rosa. 

• 
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El clavell és conreat en terres ben assoleiades i sense associac10 
amb altres plantes. Preferix les terres soltes amb subsòl pérmea
ble. Es rega de deu a dotze vegades l'any i es replanta cada any 
-amb plantetes criades als vivers. Com que no s'hauria de repetir 
el seu conreu més que un parell d'anys seguits·, s'alterna amb hor
talisses. 

La violeta es cultiva associada amb taronger, presseguer i alt.res 
fruiters, en general primerencs. Es rega de vuit a deu vegades l'any 
i entra en rotacions triennals o quadriennals amb hortalisses. Viu 
bé en tota classe de terres sempre que el subsòl sigui permeable, 
i no és· tan .exigent corn el clavell, pel que es refereix a les condi
cions de clma .. El seu conreu, però, és en decadència, perquè resulta 
menys remunerador que el de les altres flors. 

El conreu de la rosa va començar amb varietats resistents a la 
secada, però a mesura que es va anar tróbant aigua per a regar es 
passà a varietats més ·Enes. Les primeres vegeten en térres secane
res, però assoleiades i ptotegides dels vents del nord, i arriben fins 
a 400 metres sobre el nivell del mar. Produeixen :fins als 40 anys. 
Les segones (tipo Brunner: i altres) necessiten més aigua, situació 
també assoleiada, però no massa elevada, i tenen un període de pro
ducció més curt, dels dotze als divu.¡t anys, però un valor prop de 
cinc vegades més elevat que el de les . altres. · 

El roser no s'associa; no obstant, cap a l'interior i ~ls costers 
hom el troba sovint associat amb rengleres de vinya . Són els residus 
de les antigues vinyes destruïdes per la filoxera, que els pagesos 
ha:q sabut substituir amb flors . A mesura que hom puja i que les 
terrasses en què estan dividits els cost~rs s'estrenyen, la proporció. 
de la vinya va augn:tentant. 

La producció no és sempre proporcionada a la densitat de les 
p lantacions, car més enllà de certs límits es manté estacionària i 
fins disminueix. Aquests límits màxims són representats per S.ooo 
ceps i per ro .ooo rosers per. cada hec.tàrea dedicada exclusivament 
a l'una o a l'altra planta, i per xifres proporcionals a la superfície · 

. respectivatnent ocupada en· el conreu mixte. Demés la. relació entre 
el rèdit net donat pel roserar i el de la vinya en igualtat de super
fíc~e i d'altres condicions osci1la de 4 : r en les mnes _millors, a 
r' 20 :I en les dolentes. 

Els sistemes de rec més corrents són : 

I. Amb canals derivats de rius i torrents. 
2. Amb extracció i elevació d'aigües de1 subsòl amb sínies mo

gudes a:tnb an'Ïmals. 

• 
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. 3· Amh a1gues sergents conduïdes per medi de tubs conser-
vades en di-pòsits a les :finques mateixes . 

4. Elevant elèctricament l'aigua del subsòl. 
5· Amb aigua potable sobrant dels pobles . 
Amb els tres trltims sistemes la zona regada adquirí molta més 

extensió : olivers, prats, terres incultes davant del mar foren pro
veïts d'aigua i dedicats al conreu de la flor i de ' les hortalisses. 

En el conreu de les flors tenen considerable importància les ins-
. tal1acions de protecció. La recoUecció de la flor es fa d'octubre a 
abril, i per; tant en el perío.de de les majors intempèries, i per bé 
que es procuri d'escollir els llqcs més arrecerats, cal sovint recór
rer a instal-lacions especials qu~ protegeixin les flors dels freds i 
.ventades. 

Els sistemes són molt variats i estan en relació amb els medis 
dels agr-icultors .. Hom pot veure teles recolzades sobre pals, estores 
cargolades sobre bastiòors de fusta petits invernacles de vidre àes-
montables . Com que la despesa és forta, sovint el pagès presc'indeix 
de la protecció i es refia de la sort: 

Dels que hem dit ¡nés amunt es veu que els cultius florals es po
den dividir en dos grups: un de plantes de tija herbàcea (clavell), 
1'al~re de plantes arbustives (rosa). Les primeres . entren en robció 
amb hortalisses. Les segones, en canvi, són permanents, i de vega
des, com s'ha dit, són associades amb la vinya. 

Pel que es refereix a la naturalesa de les terres que es dediquen 
al conreu fbral, cal dir que les millors, sobretot pels conreus flo
rals herbacis tipus clavell, són les soltes amb subsòl permeable : 
les compactes són menys indicades. Les sorres de la vora del mar 
són les que donen les produccions més elevades. 

Aquestes breus notes demostren la importància assolida pel con
reu de la flor a la «Rivierall, i ensenyen que també la flor pot servir 
per substituir la vinya. . 

Són dos ensenyaments que ens plauria de veure recollits . 

AGRTCOLA 

L' agricu.ltura i la ramaderia lzan d'anar ólegades. Tot bon pagès lza 

de criar bestiar. Així, ultra aug11zentar els seus ingressos amb els pro

ductes del bestiar, els augmenta també pel ·major producte q1le obté de les 

terres que conrea. 
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NOTES I COMENTARIS 

L'olivera a l'Africa del Nord 

El número total d'oliveres de l'Algèria çlel Nord durant la cam
panya de 1924-25, és, segons l'estadística, de 7.Soo.ooo, això és, 
prop de 1.5oo.ooo més que abans de la guerra. 

L'augment és degut a les noves plantacions fetes pels mateixos 
moros, però sobretot pels colons europeus. . -

Tòta l'Algèria produeix r.6oo.ooo qtlintans mètrics d'olives i 
300.000 quintans d'oli; en les anyades bones s'arriba fins a 500.000. 

Bona par~ de les olives produïdes pels europeus· es destinen a 
conserva. 

Interessant a notar és que tant els productors d''oEveres com els 
fabricants d'oli van creant contínuament cooperatives. 

El llit calent 

' Una capa d'uns deu centímetres de palets ; al damunt 50-60 cen
tímetres de fems frescos de cavalls, ben comprimits i mullats amb 
orins ; després uns deu centímetres de terra argilenca, no massa 
compacta, però. En els llocs càlids cobrir amb una estora ; en els 
freds, amb vidres per impedir l'excessiu refredament de -l'aire. 
Aquest és el llit calent emprat sobretot pel conreu d'hortalisses .i 
flors de sembra hivernal. 

Expliquem ara per_ què serveixen totes les coses que hem indi
cat . . Els palets fan un drenatge treient l'excés d'aigües que perju
dicarien les arrels de les plantetes. Els fems de cavall serveixen 
per la producció de calor; fermentant eleven sensiblement la tem
peratura i aleshores les llavors poden germinar i les plantetes crei
xen millor. La terra és 'per sembrar-bï. Vestora o els vidres per 
impedir la forta irradiació. 

El llit calent es pot fer al damunt de la superfície del terreny 
o en un clot. En general, el primer sistema s'empra en les terres 
moltes argilenques, en les quals un clot és una mena de caixa que 
guarda la humitat. 

Per ajudar la puja de la temperatura el llit calent sol exposar-se 
a migdia i prop d'una paret o a recés d'arbres ,per protegir-lo dels 
vents. 

La sembra s'ha de. calcular de manera que quan les plantes ha
gin arribat al moment d'ésser transplantades trobin a fora l'aire 
prou calent perquè puguin continuar regularment la vegetació. 

Un cop feta la sembra (s'ha de fer al cap de vuit o deu dies de 
la preparaGió del llit calent, per -donar temps a la massa de fems 
d'entrar en fermentació), es rega moderadament. ' 

Les e$tores es treuen durant el dia, des de que les plantetes apa-
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reïxen, perquè els toqui el sol i puguin vegetar. Si el llit calent és 
cobert amb vidres, cal aixecar-los un xic per donar entrada a l'aire. 

Les terres salitroses 

Algunes plantes presenten certa resistència a l'acció dels clorurs 
continguts als terrenys salitrosos, ·dels quals n'hi ha alguns a la 
zona regable de Lleida. 

~ntre aquestes plantes cal esmentar els tramussos o llobins; el 
llob1 blau, segons Manquene, ha pogut vegetar en una terra qu~· 

contenia s' 48 grams per mil de clorur en el sòl i 4' r6 en el subsòl. 
La vinya, en canvi, té menor resistència, car mor quan el terreny 

conté més de l' r' 5 per mil de clorurs, per bé que en alguns casos 
hagi pogut resistir :fins a 2'r8. En general, si la terra conté al vol
tant de l' r per mil, la vinya vegeta malament, sobretot amb peu 
americà, car les velles vinyes europees resistien mil-lor els clorurs. 

Com s'obté l'olivera de llavor 

Heu's aquí com cal procedir. Es cullen les olives destinades a la 
multiplicació, el més tard possible (febrer o març), de manera que 
siguin completament madures. De preferència s'han de pendre les 
olives dels bords o bordissos (ullastre). 

Es treu la pulpa fregant-le~ amb sorra entre dos maons o dues 
fustes, i els pinyols es fiquen en un bany d'aigua i sosa per desen
grassar-los. 

Al cap de 24 hores es treuen de la solució, se sequen, i si no és 
encara temps de sembrar-los es conser:ven en sorra. 

Per facilitar la germinació convé d'estobar el pinyol ; això s'obté 
posant-los en lleixiu de cendra durant tres o quatre dies. 

La sembra es fa d'abril a maig. 
Convé que la terra on es -farà el planter sigui ben treballada, 

afemada i desfeta. Arribat el moment de la sembra es fan uns 
solcs de sis o set centímetres de fons i separats un de l'altre de 
trenta a quaranta centímetre~. Es tira un xic de sorra, al fons dels 
solcs es posen els pinyols a la distància de 3 ó 4 centímetres un 
de l'altre, ~s cobreixen amb terra :fina i es rega. 

Com s'han de llaurar les terres en pendent 

Les terres dels costers, per acció de les pluges s'empobreixen 
contínuament. La capa cultivable del terreny és en part rentada i 
en part arrossegada cap a les valls, que s'enriqueixen amb la ferti
litat que perden les terres dels costers i de les serres. 

Els arbres queden amb les arrels enlaire, i la secada es fa més 
sensible. 

Molt sovint aquests inconvenients es poden superar amb certa 
facilitat. Les terres pendents s'han de llaurar sempre tran-sversal-
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ment i mai en la direcció de la pendent, ,perquè així" es facilita l'acció 
de !es aigües. 

Demés cal emprar arades giratòries, llaurant de manera de tirar 
sempre cap amunt la t erra, i mai cap avalL 

Llauran t. t ransversalment s'obtenen els següents avantatges : es 
canseu menys els animals, l'aigua de· les pluges · en trobar solcs 
transversals es detura, evitant-se així que renti i arrossegui la terra 
i fent que sigui absorbida, les arrels no quede¡1 al descobert, etc., etc. 

P er obt enir més ous 

La facultat de pondre és un caràcter individual que es t ransmet 
de ' pares a :fills. Però , ço que és cu riós , . és que una bona ponedora 
no passa aquest caràcter a les femelles, sinó als mascles , els quals 
el passen a les femelles. De manera que un gall fill d'una bona pone
dora dóna fille~ bones ponedores. :es un fet que cal t enir present en 
l'adquisició dels galls . 

Per obtE:nir més ous cal augmentar la facultat de posta de les 
gallines ; per millorar aquesta és , doncs, essencial que el gall repro
ductor sigui descendent d'una .bona ponedora 

E l gall t é una infLuència preponder ant. U n bon gall entre galli
J~es vulgars, canvia completament el galliner en un parell d'anys 
si es conserven les polles que ha produït . És la manera més sen
zilla i menys cara d'augmentar la producció d 'ous. 

Però hi ha galls i galls. Des del punt de vist a de la posta, aquest 
caràcter és t ransmès amb més força i major seguretat, com major 
és el número d'ascendents bones ponedores que té el gall . Un gall 
que tingui mare, àvia, besàvia, ·rebesàvia, etc., bones ponedores, és 
millor que un altre que nom~s t ingui la mare bona ponedora , ·per
què, en el pr imer cas el caràcter · és més fondo en la raça i més fixo. 

Cal, doncs , curar d'un:'l manera particul ar l'elecció del gall . 

~<·•><-><-><-><••><•@@•><••><••><••><••><•·>~ 
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L'erinosi de la vinya 

L'erinosi del cep és una malaltia locaMzada generalment a les 
fulles. Aquestes presenten com unes ampolles pronunciades, i a vol
tes, nombroses. A la cara inferior apareixen un pèls llanosos de 
color blanquinós, a voltes, però, són rogencs. 

L'erinosi és deguda a un petit insecte, un acàrtid, que pica les 
fulles i viu entremig dels pèls blanquinosos de la cara inferior. Es 
freqüent a la primavera, desapareix a l'estiu. 

Rarament adquireix caràcter greu; en les plantades joves i plan
ters, pot, però, fer una mica de mal. 

Es combat l'erinosi amb ensofrades que al mateix temps servei
xen per -la lluita contra la cendrosa, com tothom sap , és molt més 
perjudicial. 

Conservació de les llavors de lleguminoses 

Les granes de lleguminoses com les faves, llenties, mongetes, 
pèsols, etc., més riques en matèries nürogenades que no pas el blat, 
l'arròs, la patata, etc., constitueixen un aliment preciós sempre que 
siguin sanes . En quant són atacades pels ((Cruchus» perden llur 
valor alimentós i podeu esdevenir nocives als consumidors. 

Tant per interès com per higiene, convé d'alliberar aquestes lla
vors dels paràsits que les embruteu i mengen. Heu's aquí com cal 
procedir ímmediatament després de la recoUecció. 

Es pren un recipient que es pugui tancar hermèticamnt, s'omple 
quasi dèl tot amb les llavors i s'hi afegeix un decilitre de sulfur dP. 
carbó per hectolitre de grans, per un forat obert en el recipient. Es 
tapa bé aquest orifici, es remou el recipient perquè el sulfur de 
carbó s'escampi . 

. Es deixa que els vapors insechcides actuïn durant !2-rs hores. 
Es buida aleshores el recipient al damunt de sacs, es remeneu les 
llavors per facilitar l'evaporació del sulfur de carbó i després es 
poden guardar, perquè s'hauran destruït les larves i les cósàlides 
que contenien. 

Cal recordar la necess'Ïtat de manipular amb cura el sulfur de 
carbó, que és inflamable, no acostant-s'hi amb foc. 

La fructificació dels arbres 

Hi ba una regla que sense tenir valor absoltit, cal que els fruc
ticultors recordin sempre : la fructificació d'un arbre augmenta en 
raó inversa del seu vigor. És a dir, com més fort és un arbre menys 
fructifica, i viceversa, com més dèbil més fruit dóna, a excepció 
d'arbres de vegetació feble per decrepitud o malalties. 

Cal que l'arbre tingui un vigor normal, ni excessiu, ni dèbil. 
Com pot obtenir-se? 

Si l'arbre és massa fort es debilita amb una poda llarga, dismi-

. ' 
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nuint les adobades, sobretot les nitrogenades, posant al descobert 
les seves arrels a l'hivern, tallant-ne algtma, etc. Si és de vegetació 
pobre, per enfortir-la cal adobar-lo, evitar l'excés d'humitat, podar-
lo curt, treure moltes rames fructíferes. . 

Quan un fruiter té tm vigor normal fructifica regularment gaire
bé sense la intervenció del pagès. 

Els Manaments de l'olivera 

• 
El professor _\'faria Marilmcci estampa en el Calenda1"Ío dell'oli-

v icollore d'enguany uns <<Manaments de l'olivera» que no ens sa-
bem estar de transcriurè : 

1 

«Planta'm de llavor i creixeré sa i robust. 
Escolleix les varietats més productives i resistents per empel-

tar-me . 
Prepara bé el lloc on viuré tant de temps. 
Procura que tingui l'aliment necessari : no me'l regategis . 
Mira que no falti aire ni aigua a les meves arrels. 
Prefe~eix qne visqui sol . . En tot cas, dóna'm çompanys poc 

exigents. 
Esporga'm cada any si pots ; cada dos anys, sempre. 
Prepara amb temps la meva substitució. 
Protgeix-·me de malures i cura'm a temps. 
Així produiré ! 

NOTIC.IARI 

Un bon me1'Grlt pel m'im de tau.la., susce,Ptible d'admetre forts augments, 

és Dinamarca. En l'acttJ:llitat Dinamarca importa unes 8.ooo tones de raïm 

ae taula, de les quals prop de 7.000 de raïm blanc. El principal proveïdor 

del mercat danès és Espanya, que hi envia raïm d'Almeria. 

L'exportació comença a l'agost i acaba al gener, assohnt el màximum 

d'intensitat de setf:'Jnbre a octubre. 

El conreu del cotó. La Comissaria cotonera de l'Estat ba fixat en 

1'20 pessetes el preu mínim garantit per a la campanya propera. A més 

ba: acordat que qnan es verifiqui la venda de les bales de cotó de la present 

campanya, s'efednï el pagament als cultivadors, dels gremi general, en 

la següent forma : Fins à 3.000 quilos, o'33 pessetes per quilo brut ; fins 

a Jo.ooo qnilos, 9'33 pessetes pels primers 3.000 quilos i o'29 per cada un 

dels restants. Q11ar. rassi ~-= ro.Óoo quilos, l'escreix es pagarà a raó de 

o'25 pessetes per quilo. 
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El que demanen els bote1·s. Les peticions escrites que han estat Uiu. 

raucs al ministre de Finances pels obrers boters de Catalunya i Llevant 

han estat les següents : 
Primera. Conclusió immediata dels convenis comercials en tramitació 

'amb Alemanya i Cuha, orientats ,en el sentit d:afavorir l'exportació de vins 

Segona:. Supressió de la franquícia temporal de Duanes de la piperia 

de castanyer estranger, car davant la diferent situació creada per les de

preciacions de certes divises, l'aplicació de la dita franquícia ocasiona una 

concurrència amb tal avantatge que és de tot punt irresistible per a la fa

bricació m.cional, malgrat la seva immillorable preparació tècnica. I com 

signi que no fou aquest l'esperit que animà el legislador (encara que sí el 

de consentlr el retorn de les bótes de roure anomenats transports de llo

guer) ja que la competència estrangera és de fet impossible amb canvis 

desni\'ellats, és, per tant, d'urgent necessitat l'aplicació d'un aranzel amb 

coeficient de moneda depreciada sobre la piperia de castanyer en trànsit, 

entenent-se com a més propici el moment actual, particularment amb Fratt

ça, com a compensació al seLt prètès augment global de Duanes i inspirat 

en les se\·e mateixes argumentacions per a aquest cas concret. 

Tercera. Vetilat· per la fidel obsen·ança de la jornada legal de treball de 

vuit hores i repòs dominical obligatori a totes les localitats productores de 

casqueria Yulllerades públicament en algunes concurrents a les places ex

portadores. 

Una oficina del v-i a París. Per la Comissió d'Agricultura ha estat 

adoptat un raport presentat pel senyor Berthe. relatiu a l'aprovació d'un 

acord intemacional creant a París una Oficina internacional del vi. 

En el dit raport es detallen els bons resultats que podrà obtenir la vi

nicultura amb la creació del nou organisme, tant pel que fa a la repressió 

dels fraus com per la pmpaganda prohibicionista:. 

La llu.ita ca11tra la mosca de l'oliva. Sembla que el Consell Provincial 

de Foment de Mallorca es proposa d'introduir a la illa 1 '0Pitts concolor, per 

combatre la mosca rle l'oli,·a. Es recull així una bella iniciativa que tingue

ren els Serveis d'Agricultura de la inoblidable Mancomunitat de Catalunya, 

iniciativa que els successors han deixat perdre a la nostra terra, d'una 

manera larne1,table. 

El •Fomento• .te Barceloua i la Conjerè;1cia de la Sericicultura. La 

Junta DirectiYa del 'Foment del Treball Xacional, reunida recentment, 

aproYà 1 'informe presentat a la Conferència )Jacional de la , erici cultura, 

que ha de rennir-se a Madrid durant el proper mes de maig. 
En l'escrit dc la Corporació es contesten, punt per punt, tots els extrems 

del qüestionarí de la Conferència; es documenten les respostes amb gran 

quantitat ue dades i observacions sobre la legislació estrangera, conducta 

de les entitats i oq;ranismes sericícoles d'altres països i indicacions sobre la 

manera millor de fer aplicació en el nostre país dels procediments aplicats 

amb aYantatge en altres Estat.". També es tracta en l'informe de la supo

sada competència que la seda artificial fa a la seda natural, i s'hi explica 

com no té fonament i és perillosa aquesta creença, per afavorir amb ella 
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una poHtica d'abandó sericícola. Acompanyen el document unes co11clu 
sions, en consonància amb el text, i en les tluals es concreta l'opinió dei 
Foment del Treball sobre l'acció .a desenrotllar per a la propulsió de la 
indústria sericícola, es fan ressaltar els insuficients efectes de la legis
lació protectora de 1925 i es parla a favor de la creació d'un organisme 
central , antònom qne dirigeixi aquella acció i tingui facu~tat per a dele
gar algunes ile les seves atribucions en les entitats avui existents, les 
qual s tan acreditats tenen llur zel i competència en la' qüestió. 

La llibertat de matança . El governador de P,a¡·celona, amb referència 
a 1ms acc•rèls presos per productors, proveïdors i comerciants de bestiar 
boYí major, a l'Institut Català de Sant Isidre, i entre aquells es consigna 
que contit!aran llu rs gestions a Madrid per aconseguir definitiYament la 
llibertat cle matança, i c¡ue aqnesta ciutat sigui equiparada a les altres 
d 'Espa:nya, diu qne wnvé fer constar qne les mesures àdoptades per la 
Junta ae Proveïments i que actualment condicionen el règim de matança 
de bou, responen a instruccions de Ja Direcció General i són aplicades amb 
caràcter general i transitori, tant a Madrièl com a les altres ca'pitals on el 
cons l1m d'aquell bestiar té alguna importànc.ia. 

L'Assemblea de Mollentsa .. A Mollerusa s'ha celebrat una important 
Assemtlea convocafla pel Sindicat . General tle Regadius d'Urgell, amb 
l'assistència de més de tres mil page~os, tbfs ells afectats pel p1·ojecte cle~ 
canal auxiliar. 

1 
Encara que abaas de t''assemblea es notava una diversitat de parers, 

.després guanyà molt terreny la creença que serà un fet la construcció del 
c-anal auxiliar . 

No escapa a ningú g~1e la vida de l'Urgell depèn de l'augment rà-pid 
de les seves aigües, i q11 e el seny s'imposarà a quelsevol manya que amb 
mala fe volgués -preparar-sP. , posant-se els regants en massa al costat de 
qui els aporti més aviat i en millors condicions el caudal necessari d'ai· 
gües, que és com portar-los el pa cle cada elia. 

EL conTe?t de les 01'tigues n Alemanya, ve impulsat eu gmn escala pei 
Govern, en vista de Ja seva utilització com a fibra tèx til. Actualment ja 
existeixen roq fàbrirjttes per aquesta utilització. 

El qnintà d'ortig-ues seques-troncs solament, les fulles "són un b01: 
aliment pel bestiar--es paga a 6 marcs or. La llavor es cotitza a 25 marcs 
i més, la lliura. El govern alemany, ultra, dóna primes de conreu. 

L'impost de TranspoTts i l'ag?'iwlt?tra. L'Institut Agdcola Català de 
Sant Isidre ha cursat al Mipisteri d'Hisenda tma instància sobre aquest 
interessan~íssim tema, las conclusions de la qual reproduïm : 

«Primera. J.a modificació çle les disposicions legals que fan tributar 
per industrial a les camionetes i altres vehicles amb motor mecànic, seu
se diferenciació dels serveis que presten, i que es disposi, en virtut d;'això, 
que puguin ésser inscrits eu l'apèndix de pecuària com a instruments 'de 
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treball, els camions i camionetes que i·~gricultor empri per al transport 

de les seves collites, o bé fi.xaut per als esmentats vehicles un impost 

que sigui, naturalment, inferior al de transports, i que guardi relació ami) 

èl seu 1endiment Mil i amb la contribució pecuària. 

Segona. Pel cas que consid~·i el senyor mú1istre que pugui oferir 

dubtes en la pràctica l'exempció del pagament de 1 'impost de transports 

a favòr de les mercaderies o pr~ductes propis de 1 'agricultor, transportats 

en carros de la seYa propietat, sempre que pagui la corresponent contri

bució pecuària, dem:ma a ixi mateix 1 'Institut que se serveixi dictar nn 

aclariment en el sentit de qnè no procedeix el pagament de 1 'esmentat iJn .. 

post en el cas de què 1 'am.o e'! e la cavalleria o cavalleries, mentre trans

porti productes agricoles propis pagui la contribució pecuària corre<;

ponent. 
Tercera. Demana finalmf'nt l'Institut qne mE-ntre no es dictin les dis

pos1c1ons i aclariments sollicitats, se suspenguin els expedients que hi 

ha incoats contra agricultors propietaris de carros i de camionetes, i qu~ 

si es posen en condicions legals dins d'un determinat termini, se'ls facin 

les concessions i bonificacions que es creguin procedents. • 

Per . l'estany de Riu.der.anyes. El Sindicat de Regants el 'aquest estany 

té en estudi 1111 projecte · d'aprofitament de les aigües del riu Ciurana, per 

tal de poder tenir amb aquest aprofitament la seguretat d'omplir el dit 

estany :-myalment. 
L'esmentat projecte és a base de la construcció d'una sèquia d'uns 

23 quilòmetres, dels quals ç¡uatre SÓJl en foradada : partint aquesta sèquia 

des del riu Ciurana i entrant les aigües a la conca de .l'Estany al lloc co

negut pel aColl Negre», situat a la carretera d•AJco]ea. 

El pressupost rl'aquesta obra tan beneficiosa pe¡· a Ja comarca puja 

r .soo.ooo pessetes. 
Hom pensa demanar l'ajut de 1 'Estat per a la realització del projecte 

per Ja garantia del 20 per roo del cost de l'obra. 

La can1 congelada torna a vendre's a Barcelona. Com abans es va fer, 

procuren envoltar-Ja d'una aurèola poc propícia certs elements interessat3 

en què no tingui èxit tampoc :tquesta nova temptativa. 

Nosaltres creiem bonrad:¡.ment que deixant de banda gustos i qualitats. 

el pagès-ramader o el ramader català a seques, no ha de sentir cap mena 

dc temor, qnalseYol que igui el re~ultat del nou intent d'adaptació. 

L'Associació General de Ramaders. La Comissió d'Exposicions de l'As

sociació general de Ramaders rlel Regne acordà prorrogar fins al dia 10 

d'abril úuent el termini d'inscripció per al Concnr. nacional que sc cele

brarà a l\Iaclrid del 14 al 23 cle m!!ig d'aquest any. 
L'actual concnrs és dels més importants que ha celebrat aquella pres

tigiosa Corporació, ja que comprèn Ramaderia, A Yicultura, Cunicultura ,• 

Apicu ltura, Sencicultura, lnclústrics làctees, Iudústrie~ derivades de Ja 

ramaderia, Exposició de maquinària i acció social. 

Als que els interessi de concórrer a aquest gran certamen, el més gran 

el 'aquesta mena que se celebra a Espanya, poden dirigir-. e a les oficines 

del Consell ProYincial de Foment, Aragó, 28, pral., que els facilitaran tota 

mena de detalls. 
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La collita dc la patata primereuca es p-resenta enguany força · accepta 
ble a Ja comarca del Mare,;ma. T~a campanya portada a cap l'any passat 
prop del gc·,·ern ha tlonRt apreciables resultats, i l'e..-xportació és molta . 
Altrament, aquest any no s'ha patit de la sequedat com l'any passat, 1 

les patates d · Almeria, competidores de les nostres, brillen per la seva 
absènci<L, a causa dc la mala collita que hi ha hagut per aquelles terre<> 

IIIIIIIJJIIIIIIIIIJIIJtlllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllfllllti.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIUfllllll'llllltllllllllllllllllll lllllllltlllll tl ! 

INFORMACIONS COMERCIALS 

A dobs.- Superfosfat d'os, de r8-:¡o per roo d'àcid fosfòric i mig per roo 
rle nitrogen, a 17 pessetes ; superfosfat de calç de r8-2o per roo d'àcid 
fosfòric soluble, a u ; superfosfat de calç de r6-r8 per roo, a ro ; super-
fosfat de calç de 1;1-15 per roo d'àcid fosfòric soluble, a 9· , 

Sulfat d'amoníac de 20-21 per 100 de nitrogen, a 49 pessetes; nitrat de 
sosa de rs-r6· per roo de nitrogen, a 4S· 

Sulfat de potassa 90-92 per roo de puresa, equivalent a 49-so per roc. 
de potassa pura, a 34 pessetes ; cloruJ de potassa de So-Ss per roo, equi
yaJent a SO-SI per TOO Òe potassa pura, a 28. 

Matèria orgànica còrnia natural de ro-rr pèr TOO de nitrogen i 2-3 per 
roo d'àcid fosfòric, a 40 ,pessetes. 

Tot per 100 quilos i per vagó complet. 

Antic1·iptogà.mics i insectic·ides. -Sofre precipitat (gris), a 9 pessetes 
el sac de 40 quilos ; sofre sublimat (flor) classe «Extra», a 39 pessetes el 
sac de so quilos ; sofre de terròs, a 29 pessetes els roo quilos ; sofre de 
canó, a 40 pessetes els rco quilos. 

Sulfat de ferro en gra, a 13 pessetes; sulfat de ferrp en pols, a 14 pes
setes. Per 100 quilos. 

Bestim·, cant:- S'han posat •ma mica a to les existències que feia 
temps que més aviat curtejaven, essent regular actualment l'estoc exis
teJlt. La fem1esa de prens que fe ia temps es 11 0tava e~1 aquest gènere ha 
cerlit , i hom pot notar baixes de fins a dos rals sobre l'última informació 
douada. 

1\Ioltons fins, rle 4'70 a 4'8o; ovelles fi¡jes, de 4'2s a 4'so; O\'elles 
país, de 4 '20 a 4' 4S; bens grossos, de 4'90 a 5'1s; ídem extremenys, de 
",'2,5 a 4'40; primals, de s'so a ó pessetes el quilo. 

Ce1·eals i Jari11e..s. -·No ha canviat per ara la situació d'aquest mercat, 
per tal com són escassog els compradors l'oferta venedora de l'intedor 
no Yaria de preu, mira11t d'aguantar-lo tot el po~sible, en forma que no 
l1a continuat el clescem; que s'iniciava en escriure 1 'anterior informació, 



Molins IDEAL 
per a tota ,classe de 

' 
1 

cereals i farratges 
Sens rival en quali
tat i rendiments 

Demaneu mostres 

BOMBESp~rare
gar o altre Ús; cons
trucció immillorable 

HUGO KATTWINKEL 
BARCELONA 
Viladomat, 158 i 160 

MADRID 
Núñez de Balboa, 6 

MOTORS d'olis 
pesats "Diesel" de 
gas, gasolina, fins 
10_oo HP. de força 

~.===============~·================---

' I 
I 

MOTORS 
per a benzina, alcohol, petroli, etc. 

des de 1 fins a 20 HP. 

GRUPS ELECTROGENS 
lnstal ·lacions com
pletes per a regors 
i elevacions d'aigua. 

MOTORS SEMI .. DIESEL 
PER A OLIS PESATS 

Tipus industrials, agrícoles, elèctrics I marins. 
Des de 6 HP en endavant, amb un o més cilindres. 
Consum de combustible: 250 grams per HP bora 

PER .A LLUM 
I FORÇA 

Josep Comas i c.a 
11 Bailén, 19 • BARCELONA 

En dir-Igir--vos a les cases anunciador-es citeu AGRICULTURA 
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L'únic que 
- reuneix tots !!!'!!'!!!!'!!!'!'!!! 
- . -- els avantat-

5 ges i neces

r 

sitats per a 
l'elaboració 
de pinsos. E LS més perfectes del món, molen, 

tamissen i ba·rregen amb una 
sola passada totes les matèries, ja si
guin dures, mig-dures o flonges: ce
reals. paiies, alfals, g,arrofes, terres, 
sucre, calç, guix, troncs. fulle s, dro-

Tenim mun
tada una 
seq:ió d'as
saigs, on po
den veure's 
funcionar. 
Referències 

' a satísfac-

gues, ossos, 
ordi, civa-

1 da, draps, 
sofre, espi
gues de blat 
de mqro, 
canyes, 
adobs, etc., 
especial per 
a barreges 

íntimes 

...._ ci ó • Moltes iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiil 

facilitats de 
pagament. 

Grans existències de Molins a mà 

POLVORITZADOR "EL RATIONNEL" 
PeT aire comerimit : Alt 1 pressio contin ua : La compres , ió 
de l' aire sols es verifica una vegada al di a : El més eficaç per 
al tractament dels arl¡res : l\,_dquirit pels Serveis Tècni\:s 
d'Agricultura de Ja Mancomunitat de Catalunya : Blanqueja 
i pinta 100 metres quadrats en 10 minuts : Adoptat per més 

,de 200 pintors de Barcelona. 

LA XERINGA A. VI COLA 
PI!.R A TRACTAMENTS DEL 

BESTIAR, AUS I JARDINS 

Maurici Hening Representant 
Flores, 5 (Entre Ronda 1 Carrer S'ant Pau) Barcelona 

Prospectes gratis 

GJtlltiUJU•JIIIIUUUIUIUiniiiiiiiUIUIIIUUilllflllllllllllllltlllllllllffUtftiiiiiiiiUIIIIIIIIUIIIIIIIIII''UIIIIIIIIIIItllllttllllllllllltlllt t (!J 
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per un atour de force" del pagesos tenedors que han retingut encara 

pe1 un qnant temps les ganes de Yendre. 
El mercat de morescos es manté amb fermesa, car existeixen nombre 

cle compradors C(Ue tenen necessitat de completar les existències. 

Blats: Aragó i Xavarra, 47 a 56; Castella i Manxa·, 47 a 49; . Extrema

dura, 46 a 47; Urge11 i Vallès, 49 a 51. (P1·eus en pessetes roo quilos, sense 
sac, damunt \·agó origen.), 

Farines : Força, 75 a ço; Extra local, 68 a 69; Corrent local, 65 a 65' so; 

ExtTablflnca Castella, t'7 :1 6S; Rhnca corrent Castella, 65 a 65'50; 13aixfl, 

52 a 53 (l'reus en pessetes sac de roo quilos, damunt carro Barcelona.) 

Arròs : Bomba Calasparra, r46 a 148 pessetes; Bomba, 140 a 142 ; Se

lecte, 69 a 70; Matisat, 68 a 70; Bell-lloc 0 ., 64 a 65; Trencat, 54 a 55· 
Altres cereals : Moresc Plata, 31'50 a 32'25; ordi Extremadura i l\lan

xa, 39 a 40; ordi Urgell i comarca, 37 a 38 ; · ordi estranger, 36 a 38 ; ci

Yaua Extremadura, r a .)8 ; civada estranaera, 33 a 34 ; escaiola Andalu

sia, 83 a ~4 lJer roo quilos. 
Despulles: :!\úmero .), 27 a 28; número <4,-24 a 26; segones, 20 a 21; 

terceres, 18 a 19; quartes, 16 a I7; -estranger (segons classe), 14 a 21. (Preu:> 

en pessetes els óo qui los, amb sac, damunt carro Barcelona.) 

Menut (prim3), rR a 19 ; segonet , 17 a r8 ; segó, 15 a r6. (Preus en 

rals la quartera de 70 litres, sense sac, damunt carro Barcelona.) 

Fruits secs. -· Ametlles : amb closca mollar, a 230; closca forta, a 125 

pessetes els I{)() quilos ; gra Esperança primera, a 615; llargueta, 620; 

Mallorca propietari. sense trossos, a 6oo pessetes els roo quilos. 
A Yellanes · negreta e collida, a roo pessetes els roo quilos ; garbellada, 

a 90 ; gra priw<!ra, a 335 pessetes. 
Prunes : Clàudies, a r8 pessetes els ro quilos; de Màlaga, a 10; Ma

naguet , a 20. 
Nous : escoll ides, a r2o pessetes els roo quilos; colliter, a ns. 
Panses t.lc Màlaga (nou gotims) : Cinquenes, a H!; Quartes, a 14; Ro· 

yaux, a r6; Imperial, a 17 ; gra, a 17 pessetes. (En caixes de cinc i dos 

i mig quilos tenen augment impor.t envasos). 
Panses de Dènia, r1ou gotims, en caixes de ro quilos, a 10 pessetes la 

caixa. 
F igues de Fraga, arr:'Llljacles en caixes de 10 quilos, a- 9'50 pessetes la 

caixa; cl 'Albunyol , a 67 '50 pessetes els roo quilns; negres, a so pessetes 

els 100 qui l o~ · 
Pinyons ptJats dc Castella, a sro pe setes els 100 quilos. 
l'oc mo\·iment ha fet el merc-at de frutis secs durant la quinzena. T.es 

ametlles es mantenen als mateixos prens que gairebé sembleu agafar 

carta de fermesa, sobretot per les classes amb closca. Cal assenyalar, din

tre les classes ~n g1 a. una lleugera bai_....-:a de les continentals contrarestada 

per una lJnja eqniYalent de les classes mallorquines . 
Les avcll aues, per 110 perdre el mstnm. tamhé han hagut de \'eure'" 

\'Íc:times el 'una no\·a baixa de preus, la qual encara que sensible, no guar

da ja la proporció que ha estat norma en la rebentada d'aquest fruit. Al 

rcYés ue les ametlles, aquí són les classes en gra les que s'bau estabi

litzat., almenys momentàniament, mentre que les classes en closca han 

perdut cosa d'un duro per roo quilos . 
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Farratges -i alimenbs pe¡· al bestiar. -Alfals primera, 7 a 7'50; alfals 
segona, 6 a 6'so; palla llargueta, 3 a 3'50; palla curta, 3'50 a 4· (Preus en 
pessetes els 40 quilos, damunt carro. Ba1·celona.) , 1 

Polpa remolatxa del país, 29 a 30; tUltó de cocó, 3S a 40 ; far ina de 
llinosa, 3S a 39· (Preus en pessetes els roo quilos, amb sac, damunt carro 
Barcelona.) 

Garrofes : Xipre i Italiana, 47 a 48 ; negra Vinaroç, 47 a 4S ; negra 
Castelló, 47 a 4S ; negra Matafera, 46 a 47 ; negra i roja, 45 a 46; Mallor
ca, 38 a 39· (!>reus en rals els 42 quilos, sense sac, damunt carro Bar
celona.) 

Llegums.- Llenties, 65 a Ss; faves Llobregat, 45 a 47; fayes Extrema
clara o Andalusia, 4S a 49; faves estrangeres, 45 a 46; favons Extremadt! · 
ra Q Andalusia, 49 a so; ídem estrangers, 44 a 4S ; veces Navarra, 52 
a 53 , ídem Sagarra, so a 51 ; ídem Andalusia, 4S a 49; ídem Castella . 
48 a 49 ; ídem estrangeres, ·4.1 a 45 ~ e1·ps, 37 a 38 ; titus, · 38 a 39· 

Mongetes: Castella, II.S a 120; Mallorca, 6o a 62; Prat, 6o a 65; Ur
gell, 6o a 65 ; València, 56 a sS ; estranger (segons classe), so a So. 

Cigrons : Saüc, rSo a r8s ; blancs ar. alf. 44-46, rso a 152 ; blancs ar. alf. , 
48-so. 145 a: 14S; blancs ar. alf. 52-54, w4 a r42; blancs ar. alf. sS-6o, 
132 a 135 ; blancs ar. alf. oo-65, uo a II2 ; pelons, 70 a go. (Preus en p¡¡"s 
c;etes els roo quilos, amb sac, damunt carro Barcelona.) 

Olis. -Andalús corrent, de 46 a 47; ídem fi, de 49 a 52; Toledo cor
rent, de 4fi i mig a 47 i mig; ídem fi, de sr. a 54; Aragons mitjans, de 
SI· a 53 ; idem fins, de 54 a sS; Tortoses alta acidesa, de 3S a 42 ; mitjans, 
de 4S a so ; fins, de 51 a 53 ; Reus mitjans, de 52 a 54 ; idem fins, de .55 
a 57; Borges mitjans, de 51 a 52; idem fins, de 54 a 57; olis refinats, 
marques locals, de 41 i mig a 42 i mig; ídem andalusos, de 42 a 43 · 

Olis de sansa d'oli.va: refinat semicomestible, de 43 a 45; neutralitzat, 
de 38 a 41 ; de menys de deu graus, de 30 a 32 ; saboneria primera, de 
25 a 26 ; saboneria segona, de 22 a 23. 

Olis de cacauet, de 46 a 46 i mig; ; ídem refinat, de 49 a 50. 
Tot duros per carga de ns quilos, sobre magat'zem Barcelona. 
Situació del mercat: Abundància d'ofertes, amb molt poques ganes de 

comprar, ço que fa que persisteixi la calma i es desmoralitzi el tenedor amb 
el perill d'una forta baixa. 

(Informació facilitada per Lisini Andreu, corredor d'olis, Layetana, )I, 

Ous . - 'Fayó frescos, a 62 pessetes el conte; Mazagan extra, a 47: 
corrent, a_ 71'50; Eivissa frescos. a 89; Mah6, a 103; Empordà, a roo; Ma
llorca, a 95 ; A lexallClria, a 6o. 

Vins. -Sembla que es registra un xic més d'animació en les extrac
cions, sense poder, però, generalitzar-ho per a tote les comarques catala· 
nes' Tenim notícies de compres efectuades darrerament al Priorat per im· 
portants cases franceses. De se~uir aquest camí, cosa que no és pas impoc;-
ible, potser arribaríem a veure nus preus quelcom més remunerador,; 

• 
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cap all à al mes de maig-, sense que, però, ens hi poguem. refiar massa, 

per tal com la moneda francesa, amb la seva inestabilitat present i la 

desvalorització, no és inst rument gaire apropiat per injectar una mica cle 

vida a un cos tan malalt com és la nostra vit icultura. 

E ls preus, quan n'hi ha de demanda, iguals als anteriors, que és dir 

no res. 
LLuís MARS'AL 

llllllflttllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,llllllllllllltllllll l lllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll lt ii ii iUIIIIIIIIIJIIIIII II II IIJIIIII 

CONSULTORI En aquesta secció conte-"tarem gra
tuitament i per torn rigorós a totes 
les consu ltes ' que facin els lectors 

F. B., Balague·r.-El costum de deixar una mtca de v1 •a les bótes, per 

conservar-les, és absolutament reprobablé. El vi s 'agreja i agreja les bótes 

que esdevenen inservibles . Quan una bóta s'ba buidat, es renta bé amb 

molta aigua, fins cjue aq uesta surti neta, es deixa escolar durant un dia, 

s'hi posa un lluquet i es tanca herméticament. Cada mes s 'ensofra de 

nou ... És l'única manera per tenir les bótes sanes. 

F. B ., Sant Feliu.- Per defensar els fntiters de les formigues ~1 millor 

quan és pot, és destruir els formiguers, tirant-hi aig ua bullenta, emulsion" 

de sabó i. petrol i o empastant .amb aigua la terra del formiguer, quan 

aquest és fet a terra. 
Per impedir que les for;nigues pugin als arbres hi hau cert~s pastes 

protectores prou co11egudes . Una que va força bé i que vostè mateix pot pre

parar-se consisteix a desfer ~abó en petroli i estendre la pasta en fulls de 

paper q ue es lliguen al voltant òe la soca. Cal evitar que Ja pasta toqui 

la planta. 
Recordi, per últim, que si les formigues van als arbr~s és perquè aquests 

tenen cttc dolç produ ït per algun insecte. Molt soYint es tracta de pugó. 

Q. B., Tordera.- Per• aconseguir un bon emplaçament del seu plan

ter d'at bres, C'al que faci els possibles per a aj ustar-lo a les següents cou 

clicions : 
Primera . Que estigui situat ben aprop dels terrenys que vulgui plau

tar i qne reuneixi les mateixes condícious de clima eu començar l'època 

del movi.urent de la saba. En el seu cas, aconsellaríem que tingués dos 

p lanters diferents. un a cada poble . 
Segc.na. Que la terra del planter s igui tan fèrtil com es pugui, frescal, 

profunda, exempta d'humitats permanents, amb exposició variable de tra • 

muntana a ll~vant , però en pendent s uau i a superfície uniformement re

g ular. Les terres silícees soltes, sobretot s i són riques en humus, són pre

feribles. 
Tercera. Cal que el terreny que destini a planter es pugui regar. E!l 

un dels dos llocs que indica sembla que això no li serà dificultat. 
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P. S., Fiiiljranra.- Si li interessa que els seus vins tinguin Ull xic 
més de colo¡· li caldrà qnan els veremes, separar i escalfar una cinque11'1 
part del most amb ];:¡ brisa, fins a 75 graus en atuells, preferiblement 
d'aram, remenant contínuament, per afegir-ho al most restant. La mass~ 
total que continguin les bótes no con ,.é que pugi a més de 30 g.ra us de 
tem pet atura, per tal de no perj u el icarla fermentació. Per aL'<:Ò s i fa molta 
calor en fer . el vi, val més que deixem refredar un xic el most escalfat. 

La raó de fer escalfar el most amb la brisa és que la matèria colorant 
del raïn. és soluble en l'aigt1a calenta. 

Aquí 110 li sabríem palar de colorats artificials, entre els quals, certa· 
ment, n'hi ha d'inofensius, pet· tal com la llei vigent en prohibeix l'ús 

S. P., Alella . - Li havem contestat palticnlarment. 

D. P.., Llí-via. - No reconeixem a1tre a•:antatge a les .escòries Thomas 
que el üe la s<w~ acció lenta i regular. E ls superfosfats que es fabriquen 
a Cata~unya, racionalment emprats, ens permeten cle fer les millors ado
bades fosfòriques. Altrament, els superfosfats són di·ferents del. nitrat de 
sosa, que com vosté diu molt bé, s'escola amb les pluges, car l'excés del 
superfosfat que utilitzem en les aclobades passa pel fenomen conegut per 
«retrogradació" a constituir una reserva del terreny. 

Altrament, en el nostre mercat no coneixem cap casa que el pÓgués 
servir, encara que donada la seYa situació geogràfica, no considerem di
fíci l de. proYeir-se d'aquest producte d'ús força corrent a França. 

P. R., Ta rragona.- E ls detalls que ens dóna referents al seu projecte 
d'instal±ació de regadius ens són insuficients. Altrament, la contesta re
quereix: un veritable estudi i càlculs de les cond icions, plànols, etc., que 
no sabríem fer inqnir,ir en aquesta ~ecció. 

f. C., Vich. -Per donar un caràcter mE'!<; general a la resposta, inserim 
a continuació les clacles referents a tots els animals domèstics. 

Dosis en g rams de les purgues més usades : 

Sulfat de •o•a Oli de ri oi Cebet clcutdu 

Cavall soo a IOOCl 2SO a Soo 30 a 45 
Bou ... 250 a soo 500 a IClO 6oa IOO 

Moltó .. ... IOO a 150 so a roo 25 a so 
Porc ... So a 100 so a IOO 

Go IO a So 15 a so 2 

Xo pot donar-se cebet cicutrin a ls animals pletòrics nerviosos ni a le<; 
femelles en gestació. 

P. M., Bcr.:JI'S B/all{¡;tes . --Li hem cc•ntestat particularment. 

L. R., Ci11tat de Mnllorcc:. ·--Amb la poda radical de l'olh·era. tamh~ 
anomenada pr1la <le n:jo\-cniment, potser. poclria posar en producció eh 
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sens olivets, esgotats i improductius. Sempre que les oliveres tinguin h 
fusta sana i el teneny reuneixi les condicions de què vostè parla, que 
permeten suposar qm· es tractr. de un travertínic profund, molt poc argi
lenc, amb una poda en~rgica podria aconseguir bons resultats. 

~i le>'- seves oliveres són, el~ canvi, pertanyents a aquests ·olivets cet:
tenaris, de fmmes torttu·ades, tan corrents a l'illa, seri.a potser un ernq· 
ecouòmi" el mantenir-los en Ja forma actual. Fóra seguranient més acon
sell'ablc de renovar 1 'olivet, ' operació que pot efectt1ar d'un sol cop o gra ~ 
duahl1(:nt. Utilitzi , 

1
varietats empeltades sobre oliYeres de llavor, varietals 

que sig-uin adoptades al lloc. Evidentment que la renovació de l'olivet {:~ 

costosa, però (.'al qne consideri l'escàs rendiment que en treu actualment, 
i les collite'i qr.e d'aquí , quatre o' cinc anys ja començaran com una bene· 
dicèió de Déu . Det-:1és, la fu<;ta rle les velles o~iveres ja li servirà un xic 
de compensació ·~e les cles1wse~ cle plaJ}tació, i més si pot salvar-ne una 
bona part rle Ja cr~:ma per cbu·-Ja a cal fuster de mobl)S-

J. S., Lleid,; . - - Els rendiments de què \70Stè parla són realment extra
ordinaris, pel' !.al com el paí,:' d'Europa que dóna el mà..··dm rendiment 
mig pe-r hectà~·ea' de blat cultivada, és Dinamarca, que aconsegueix la xifra 
el e JO '6 ÏJectolÍhèS per hectàrea •. contra 6'7 que aóna l'Argentina i 7'4 que 
dóna 1 'Austràlia (països de cultiu extensiu). 

M'inclinaria a· ·~reme qne per assolir el producte assenyalat, el · seu 
amic arg-entí deu ha 1·er recorregut al procediment de repicatge o divisió 
successi1·a cle les motes del blat, amb el qual el~ xinesos aconsegueixen 
procluL-cions fabuloses en les ribes dels seus rius immensos i procediment 
amb el C]l.l:Jl, segons càlculs fets per l'agrònom Pbilipp Miller, 'un gra Je 
blat pot prodnir "eu llll :my s¡6.840 graus, amb un pes d'uns 22 quil_o~. 

més d,· mig quintà. 
Aq~1est procetiimeút, modernitzat i adaptat a les necessitats del con

reu mednic pe·r les plantacions en línies, el considerem l'únic que per
meti arribar a les xifres fJUe indica, i àdhuc a depassar-les, segons re
cents ex. perièu ci es. 

F P., Ciut.nt . - A les mateixes planes de la revista, va sortir no b 
gaire temps 1m article sobre el tema que vostè assenyala, i no creiem pas 
que sigui I 't'li tim en hactar-ue. 

R. S. 

Si us agrada AGRICULTURA, si esttu contents d'ella, mireu de propa

gar-la, de fer-la conèixer als vostres compa11..ys i amics. Assegurareu la 

vida de la Revista, permetreu el seu millorament i proporcionareu als 

agricultors un mitià d'apendre coses útils i necessàries. 



Els miliars 
petits ous 
de l'ovari 

de 

d'una gallina! 
maduren en poques hores quan la Po
nedora rep en son menjar tots els 
elements de composició de l'ou (Pro
teïnes, fosfats, Lecitines 'i Calç). - El 

empleu diari de· 

Farina de 
Fresc 

"ATLANTIC" 

que és l'aliment míllor equílíbrat i el més ric en 
Proteïnes, 62 %; Fosfats i Lecitines, 18 %; Calç, 
7 o¡0, acumula a l'ovari reserves de gèrmens to
talment madurs. Així és que la Gallina té una 
posta abundant i durable, sense desnodrir-se mai. 

RACIÓ OIARIA: 10 GRAMS, 

MILIARS DE REFERENCIES: 

- Sindicats Agrícoles i·Ex-professors de la Manco
munitat de Catalunya 

REPRESENTANT GENERf'L PÉR A E SPANYA: 

ENRIC TE IXI ER 
· Proveïdor efectiu de la Reial Casa 

GRANOL.L.ERS (PROV. DE BARCELONA) 

' 

' ................................................. . • • • • • • •• • -· : LLIBRERIA CATALONIA : 
• • • • : LLibru ()'A gricuLtura : 
: .(7ataLanJ, EJpanyoú, : 
: Plaça Catalunya, 17 FrancuoJ i •ltaLianJ' : 
: BARCELONA : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PRODUCTOS 
ENOLÓGIVOS 

, DE LA CASA 

J. lAffORT y La 
de Bnrdeos 

Toda clase de 

•• APARATOS DE 
Clarificantes, Antifer- LAB O RAT O RI O 
mentos, Taninos, Sa
vias. Gelatinas, etc. 

Placas para bocoyes 
y barriles 

de la casa 

DUJnRDin. fR'fRf~ 
DE PARIS 

-
PEDRO SANS ·· Representante 
Leona, 13, entl.o - BARC'ELONA 
,. 

Bascula portatil 
sistema 

"NOGUERA" 
de la casa 

V LA 
DE BEZIERS 

•• 
Garantida. La mas 
practica. Precio muy 
reducido y de mucha 

resistencia 

SOFRE Grans Re±i.neries a Tarragona Je 
la "Uni6 Sulfur C 0

. " S. A. E. 

Productes garantitzats de 99 per 100 de puresa, amb anàlisi dels més im- ====·====_-===_~= 
portants LABORATORIS de VITICULTURA 

Unies proveïdors de la Unió de Viticultors de Catalunya 

I'er a pre us i ctetàlls ct irigir-se a la Se¡¡jó Comertial de Tarragona 
Rambla Sant Carlos, 20 - Telèfon 672 

s ....................... · .......................................................................... "' ........................................................ s 

'xA.Ncó I ·CAL·VIS 
BAILÉN, 2, ENTL. 

BARCELONA 

Llavors per a farratges de puresa i germinació garantida 

NO COMPREU SENSE DEMANAR PREUS A AQUESTA CASA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores citeu AGRICULTURA 



TRACTORS AGRÍCOLES 

Tipus TKnc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de major rendiJ 
ment i de més utilitat per 
a tota e I a s s e de e u I t i u s. 

Tot agricultor progressiu i 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentar consi
derablement el oroducte de 
¡;es finques , deu enterar-se 
dels avantatges que ofereix el 

"CLETRAC" 
Tipus W 14/ 22 HP. 
pe c a tota classe de cultius 

P e s s e t e s: 1 2 . O O O 

Tipus F 9 j 16 HP. 
per a vinyes, horts i petites 

provietats 

Pe s s et e s: 7.000 

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

Demanar catàlegs i proves al re
presentant general a Espanya: 

A UTOMÓVIT- SALÓN 
TRAFALGAR, 52 BARCELONA 

CLAPES I JULIA 
-------- ABANS .JOSEP SANTANA SOLER --------

Agents exclusius per Catalunya dels Superfos
fat s de Ja <Compagnie Bordelaise des Pro
duíts Chimiques• de Bordeus . 

Sulfat d'_amonlac i nitrat de sosa. Gran Via Laietana, 17 
Arseniat de sosa i cianur sòdic. B ARC EL 0 NA 
Venedors exclusius del • LYSOL» de Ja casa 

~ ~==S=ch=u=Jk=e==&=M=a=v=r=A=.=G=.=·=d='H=a=m=b=u=r=g=.::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=A=p==a=r=ta=t==2=2=6 ~ 
·~= ~· 

TALLERS PFEIFFER 
A. CASAJU ANA PPEIPPER,Englnyer lndustrlul 
Pere lV, 109- Casa fundada en 1855- Barcelona 

Fundició i construcció de maquinària en genera l -
Especialitat en maquinària per a elevació d'aigües -
Fabricació d'olis - Elaboració de vins - Bomves 
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 vàlvules de totes ~lasses, etc. etc. 



Els sens garrins 
vebats en quatre mesos! 
Per a la cria ràpida dels garrins 
desmamats, la ració diàríg ha d'ésser 
concentrada (1:4). Ni els grans ni 
les farines vegetals basten per a 
aquestes curtes racions. Amb l'addi-
ció en el menjar diari d'UN ALI
MENT ANIMAL COMPLET,com la 

Farina de Peix 
fresc ATLANTIC 
sos gorrins avancen molt, fortifiquen sa 
ossada, engreixen en poquíssim temps 
i arriben a son desenrotllament total, 

aptes per a la matança. 

120 dies després de desmamats 
Representant per a Espanya i ses possessions: 
Enr• T . l GRANOLLERS U: eJI er ( BARCELPNA 

Riquesa garantitzada per anàlisi re
cent í rigorosament au
tèntic. Res de les taules 
d'alimentadó en desús 

80 a 85 °/ 0 Proteines i 
F os! a ls; 7 "fo Calç 

Insecticida indispensable a 

l'Agricultura 
Ramaderia 
i Higiene 

Demani's el fulletó «EL LISOL i 
EN AGRICULTURA»que enviem W 
gratis. 

Vallès Germans 
Masini, 79 - Sans - Barcelona 

-~~· 

El salvador de l'agricul
tura és el 

Sabó- Pyr~thre 
CAUBET 
Desttoeii ràpidament tots els paràsits 

És un insecticida in
comparable, perquè 
a la par que gran 
tòxit per als insec
tes, és inofensiu per 
a l'home i animals " 

domèstics 

Demanar mostres i fullets expUcafiiiS. grafis: 

Antoni Canbet s. 1. 
Rlbas, 6 torrespondèmia: Apartat522 

BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



Pinso melassat sec per a tota mena 
de bestiar: Rendeix la major utilitat 
per a l'engreix i a producci6 de llet 

Es un excel-lent complementari per al cas de: treballs de fatiga 

L'Althein està exempt de tota generació patògena i és presentat 
com un segó. 

Composició promitjana i comparada 
Blat de Gzr-

Althdn Ordi Civada moro rota 
"lo o¡. •to '/o o¡. 

Aigua. . 3'56 14'- 12'40 12'70 13'-
Greixos . 0'59 2'30 5'2() 4'70 0'50 
Cel·lulosa 9'85 4'90 11'20 2'30 9'10 
Matèries amilàcees . 65'39 66'10 57'80 .68'60 69'97 
Matèries protèiques. 12'22 10'- 10'40 10'10 5'08 
(D'aquestes el S's• 0/ 1 és albtlmina pura) 

Cendres . . 8'39 2'70 3'- 1'60 2'3.5 
(El o'15 •Jo d'aquestes cendres ~ 

tOO'OO 100'00 100'00 100'00 100'00 és àcid foslòric as,imilable) 

(Anàlisi de l'Institut d'Inspecció i Comprovació de Leipzig). 

L'Althein és, doncs, un producte de gran nutrició que, barre
jat amb el pinso de grans, n'augmenta el rendiment. 

És·interessant de remarcar que 1'Althein conté un 10% menys 
d'aigua que les altres substàncies i això fa que sigui un 10 % 
més barat. 

Dosis · per a - ~arrejar per meitat amb els grans 
Quilos 

Cavalls grans (pesant de 650 a 800 quilos) 2'500 
» mitjans » :t 500 a 650 » 2 
)) petits ., ., 350 a ·500 )) 1 '500 

Bous d•engreilf 2'500 
., de treball 2'500 

Vaques de llet . . 2 
Vedelles . 0'250 a 1 '200 
~- • • • ~a~ 
Moltons d'e-ngreix . . . . . 0'075 a 0'300 
Porcs. (per 100 quilos de pes) 1' 

Per a donar-lo es reparteix amb els pinsos del dia, substituint 
una part de l'aliment ordinari per l'Althein corresponent. 

Es convenient d'humitejar-lo una mica abans de donar-lo per a que 
no sigui tant eixut. 

L'Althein és ensacat a 80 quilos. 


