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ADOBEU AMB POTASSA DE SURIA 
DE PRODUCCIÓ NACIONAL 

Extreta de les MINES DE SURIA (Catalunya) 

No vulgueu pagar més car un producte 
estranger quan podeu trobar-lo del país, 
reunint immillorables condicions per a 

l'agricultura 

Demaneu la nostra Agenda Agrícola 
per a 1926, que és lliurada gratuïtament 

a tothom qui bo sol·licita ~ 
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·Remetem mostra de 100 grams 
OCCYSOL contra .lliurament 

de 50 cèntims en segells de correu• 
Cal agregar 50 cts. més si hom de
sitja lliurament certificat. 

NO MES HBRB BS ALS 
PASSEIGS, A VINGUDES, 
CAM_INS, J ARDINS, ETC., 

AMB L ' ús DE 

Producte, nom i ma rca registrats 
GRAN DESTRUCTOR DE LA VEG ETACIÓ INÚTIL 

Re mesa gra tuita de full et 

A r ent g-enerat de v enda 

Manuel Caze 
Rbla . Catalunya, 66 - Barcelona 

BON N 0 A títol de pro-
• 1 .2 paganda sola
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Tinguin acompanyades d'aquest Bon dill
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A ~ 
'tl Bu•sard Arboriculture Fruitière 520 7'50 V 
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y A u•cher L'Art de Decouvrir les sources et de les cap ter 350 5'00 O 

{:¡• Wcry Vioicole et Vinicole 148 3'7 · 1•1 
Sal llard Bellera ve'" sucrerie d~ Betterave (2 Vol.s .) 588 12'50 V 
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Agricultura i 'Indústria 

A. la pàgina titulada uProducció i tècnica» de La Publicitat 
aparegué el 3 I del juliol passat un article en el qual un se

uyor, que es signa amb la inicial V, tempta de demostrar que Espa
nya és un país més industrial que agrícola. Pel senyor V, l'afirma
c1ó corrent que Espanya és un país agrícola, és un tòpic vulgar. 
A Espanya l'agricul~ura està molt endarrerida, i l'activitat indus
trial no troba gairebé cap protecció per part de l'Estat. Comptant 
bé, rectificant un xic les estadístiques, el senyor V arriba a la con
clusió que el valor de la producció industrial és superior al de la pro
ducció agrícola i la diferència seria encara major per poc que l'Estat 
ajÚdés els pobres industrials concedint-los un XIC de protecció aran
zelària. 

El mateix passa a Catalunya. 
El senyor V arriba a les següents xifres finals que demostren 

la seva asserció : 

Valor de la producció agrícola espanyola .. . 
Valc.r de la producció industrial espanyola .. . 

Tòtal .. . 

Valor de la producció agrícola catalana... . .. 
Valor de la producció industrial. catalana 

Total 

9· 201.000.000 

10.43 I .000.000 

19.631.000.000 

919.000.000 

5-219.000.000 

6.138.000.000 
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El valor total de la producció industrial espanyola és, doncs, de 

15 6so.ooo.ooo pessetes i el de la producció agrícola de ro.r2o.ooo.ooo 

pessetes. 

La conclusió del senyor V és la següent: 

((Des del p-qnt de vista general espanyol no és exacte, doncs, l'apte

ciar Espanya com a centre productor agrícola únicament. El rendi

ment industrial és superior a l'agrícola . . 

En quant a Catalunya, la proporció ésmolt més exagerada en fa

vor de la indústl;'Ïa. Aproximadament, si l'agricultura catalana repre

senta el 2,7 per roo de l'economia espanyola, la indústria de Cata

lunya representa el 13,5 per roo. O sia, cinc vegades més., 

Té raó el senyor V sostenint aquesta tesi ? 

La nostra modesta opinió és contrària a la tesi del senyor V. És 

cosa sabuda que les estadístiques s'estiren i s' arroncen a gust de ca

dascú; precisament és aquest el defect i el perill de les · estadístiques, 

amb les quals una persona ei?'erida pot demostrar, si li .Plau, que 

el bianc és negre. És això el que fa el senyor V. ·Quantes són les pro

duccions incloses en el grup industrial que tenen com a b'ase una 

matèria d'origen agrícola? Moltíssimes. Les indústries de l'alimen

tació (farinef>, pastes, sucre, licors, cafè, xocolates, etc.), dels teixits 

(cotp, llana, seda, etc.), de la fusta, del cuiro, químiques, etc., etc. 

utilitzen productes agrícoles. 
Entre les indústries químiques hi ha, per exemple, la del tartrà, 

i la de l 'àcid cítric ; d'on surt la primera matèria? 

Els teixits es fan amb llana, amb seda, a~b cotó ; d'qn surten 

aquestes primeres matèries? 
D'on surt el blat per fer les farines i les pastes; l'alcohol per fer 

els licors, d'on surt la cervesa, d'on surt la fusta, la cellulosa i d'on 

surten un nombre infinit d'altres productes que utilitza la indústria? 

Aquestes senzilles preguntes van encaminades a demostrar que 

no tot el que hom compta com. a valor d'un producte índu~trial ho 

és efectivament. En el teixit de seda posat a la venda per l'industrial 

hi ha evidentment una part molt important de valor afegida per la in

dústria; però hi ha també el valor inicial seda grège que és produït 
pel pagès. . 

En la fari:òa .hi ha un valor afegit p~r l'industrial, però hi ha tam

bé, i en proporció preponderant, el valor del blat que ha estat creat 
pel •pagès. · 

El mateix passa en moltes altres indústries. Això vol dir que en 

calcular, com fa · ef senyor V, el valor de la producció industrial d'un 

país, cal tenir en compte solament el què és verjtablement valor 
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cre.at o afegit per la indústria als productes que són netament agrí

coles. .. 
Fent el càlcul d'aquesta manera, les xifres del senyor V can-

viarien completament; for~íssimes reduccions sofririen els valors de 

la producció de les indústries dels teixits, de la fusta, de la cel-lulosa,. 

químiques i, sobretot, les de l'alimentació ; i aleshores, les conclu

. sions del senyor . V serien potser molt diferents . 

Però al senyor V . volem fer una altra observació. Encara que els 

~àlculs que fa fossin exactes, <¡ue nosaltres ens equivoquéssim com

pletament, pensi el senyor V ·que l'única cosa sòlida, segura, forta_ 

i ben nacionQ,l a la nostra terra és l'agricultura. La nostra principal 

indústria, la dels teixits, que produeix, segons ens diu, per valor de 

quasi 3.000 milions de pessetes, viu amb primeres matèries estrange

res i en ca~ d''un conflicte in.ternacional-que no és impossible amb 

l'esperit feixista que domina avui a certs països-hauria de plegar. 

El que ens salvaria aleshores seria aquella agricultura· tan · endar

rerida. 
En conclusió, doncs, cal, quan hom vol fer aquesta mena de com

pm acions, que les faci honestament, que no afegeixi arbitràriament 

del costat que li convé i en tregui de l'altre, com fa el senyor v, qui 

no content en considerar com valor industrial el dels productes agrí

coles que donen lloc a indústria-n'hem recordat uns quants-suma 

a les indústries la mineria, quan· en la mineria hi ha una part a vol

tes considerable de valor en la primera matèria, valor que és· inde

pendent en absolut ?e la indústria. 
Que. el senyor V faci el compte d'una altra manera, i aleshores 

Lns entendrem. D'un costat que posi el valor de la primera matèria 

d'origen agrícola utilitzada per la indústria-i aquest valor el doni 

a l'agricultura- i de l'altre, la part de valor que en la transformaci6 

la indústria hí afegeix, i aquest augment el doni a la indústria. 

Faci aleshores la suma i veurem el què en resulta. 

I li diem això perquè ben sovint, COJ,TI passa en el cas de la farina, 

la indústria afegeix u~ valor petit en comparació amb el valor de la 

pnmeria matèria, i és molt còmode aleshores de donar a la indústria 

el què no li pertany. En la farina hi ba el preu del blat i aquest evi

d~ntment no s'ba d'atribuir a la indústria. 
I, per últim, hem de fer notar que aquestes polèmiques de si la 

indústria i de si l'agricultura tenen una finalitat que tots conei

xem : augmentar els aranzels. 
Els industrials ho van conseguint admirablement. Però cal que 

no exagerin. Una política furiosament proteccionista pot portar re

presàlies. Si els altres paisos no poden enviar-nos llurs productes, 
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no voldran que els enviem els nostres. I ja sap el senyor V que 
els nostres són P.roductes agrícoles, car els industriaÍs--que no estan 

" endarrerits, veritat ?-no exporten res. I si els agricultors no expor-
ten, no tenen diners, i si no tenen dinerq, no compren prod~ctes in
dustrials. 

I aleshores ja ens dirà el senyor V què faria la nostra indústria 
amb tota la seva protecció. 

Els que tenim dos dits de front sabem que avui la nostra indús-
. tria necessita protecció i desitgem per patriotisme-p~r patrioti~me 

é!e cor-que li sigui acordada. El que ja no volem, per interès nostre 
i per interès nacional, és que aquesta protecció ·esdevingui una barre:
ra infranquejable que tanqui la nostra frontera als productes estran
g~rs i es converteixi, en un premi a l'industrial incapaç que només 
sap produir car i dolent. Premi que li permet de tenir auto, mentre 
nosaltres hem d'acontentar-nos de Ja modesta i incòmoda tartana. 

G. BOFILL 

Sobre el conreu del blat 

T RAMETO a AGRICULTURA un ;ssaig de resultats de . comptabi
litat durant eis dos anys, I925 .i I926, com a coUaboracjó als 

treballs dels senyors Pané, de Guissona, i Sabater, de ~igueres, que 
bar. tractat dels resultats econòmics del conreu del blat a la nostra 
terra. 

En la memòria de l'any 1925 de l'Estació de Viticultura i Enolo
gia de Vilafranca, el Director, senyor Mestre, fa sobre aquest cçmreu 
ur.es interessants consideracions. Les traduïm en part perq~è són 
molt d'actualitat i per;què, no cal dir, que exposen· millor el què 
pensem. 

«.Va ésser l'any 1925 favorable a una bona producció perquè les 
p1uges, encara que ·no molt abundoses varen caure amb oportunitat : 
això afegit a la fixació d'un preu mínim va ésser el motiu d'un saldo 
econòmic favorable a aquest conreu. Però no succeeix el mateix ge
neralm«;!nt en aquesta zona, on per raó del règim de conreu dominant 
se sembren superfíçies petites. Sabut és que l'única manera de pro
duir blat econòmicament, consisteix en fer bones -treballades de pre
paració, en escollir les millors varietats de llavors, en emprar adobs 
apropiats, utilitzar màquines sembradores, segadores i bat~dores 
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durant el període vegetatiu donar treballades superficials com es fa 

pér altres conreus en què les plantes estan en línies. Donada la divi

sió de la propietat en les zones vitícoles de Catalunya i el sistema de 

parceria aquí empratJ que fa 1¡¡. tal divisió de fet encara més accen

tuada) per ésser una mateixa :finca distribuïda en molts lots, sols la 

cooperació podria resoldre el problema de la compra i ús de les 

modernes màquines de conreu citades.» 

El senyor Mestre en; sembla que vé a dir que, actualment, el 

conreu dd blat tant pot ésser econòmic com no, degut als mètodes 

de conreu avui aquí existents, però que si 'es modi:fi.guessin, segura- . 

ment esdevindria ben econòmic. Nosaltres, fins ara, així ho havem 

cregut. 
Els resultats que donarem són proporcionats a una hectàrea; no 

obstant, el terreny sembrat no hi arribava pas, però feta la reducció 

a he~tàrees les d.ades seran mo1t més c1ares d'entendre :· 

Blat 1925 

Despeses ........ . 
Ingressos ........ . 
Pèrdua .............. . 

P~·r hectórea 

1.769,85 
1.751,35 

r8,5o 

I. 769 ,85 I. 769,85 
No· cal repetir els conceptes o comptes de les despeses 

gressos, Ün per un, per tal com són idèntics als de rg26. 
dels 111-

Blat 1926 També per hec!. 

Preparar la terra. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . r . 78,5o 
237 ,80 
r8s,r5 

o 55J55 

· Sembrar ..... ................ . .. ... ... . 

Adob que deixà el conreu anterior 

Llavor ......................... .. 

Adops químics .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 240J35 
I5I,IO 

374,05 
Segar . .'. ... ... ... ... , 

Batre ........................ ....... ... . 

Generals : diversos .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

Segur pedregades .. . .. . .. . . . . . .. 

Interès de la terra . . . 

Interès del capital ....................... . 

Amortització eines ... · ... , ....... ... .... . .. 

29,60 
37)-
74,85 
34,70 
r8,-

Despese 

Rebudes : per 2. 470,22 kgs. de blat 23J70 ptes. 

Els 55 kgs ............ . '. ............ .. 

Palla i boll ................ . 
Pèrdua .. ,. 

r.6r6,65 

[.064,45 
285,20 
267,-

I.6J6,6s 
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S'observarà que la pèrdua d'aquest any, 1926, és més grossa, 
élegnt ~ la diferència del preu del blat (26,50 ptes . els 55 quilogra111S 
an} 1925, i 23,70 ptes. ídem, íd ., en 1926) i de la palla (3,75 ptes. per 
;¡o quilograms, 1925, i 3 ptes. enguany). 

Com s'explica la pèrdua en aquest conreu (i en altres i tot de 
què algunes vegades ha tractat la revista) en terres portades per 
agricultors no gaire rics? Al nostre entendre, de la següent manera · 
el pagès esmerça en el conreu quantitats de pessetes que ha de satis
fer palpablement, comptant-les i trincant-les; però n'hi ha d'altres 
que no les han de satisfer d'una manera directa : les referents al seu 
treball, les que l'agricultor es guanya treballant per ell. L'agricul
tor es troba que els dies que ha treballat per ell, ha tret un jornal 
més baix que el que generalment es cotitza en qualsevol localitat. 

Com que això no pot durar (i no dura, per tal com són molt rars 
eb agricultors que visquin exclusivament de les terres que conreen), 
ft l'agricultor, no li queda cap més recu rs que anar a jornal per aju 
dar-se a viure i a suportar les pèrdues que té, quan treballa per ell, 
puix guanya més quan va a jornal. I va a jornal, moltes vegades, 
c1'una indústria per ajudar al conreu de les seves terres , de l' Agri 
cultura! 

Es aquesta, la d'anar a jornal, una solució veritable? 
JOAN AR1v,ffiNGOL 

La nova llei sobre els v1ns 
VIII 

L .-\ nova llei de vins estableix la declaració de collites en els seu~ 
articles 25 i 26, en els quals diu que s'haurà de presentar una 

declaració a les alcaldies- per tot el mes de novembre o desembre, 
s·egons la comarca-, en la qual consti la quantitat, en hectolitres, 
dei most i misteles que hagin elaborat, i la seva graduació, així com 
l'estoc que de cada classe en tingui en existència de l'any o anys an
terior$. En les misteles s'haurà de declarar el remuntatge alcohòlic . 

Amb aquestes dades, les alcaldies formaran un quadro en el qual 
constarà el nom dels colliters, quantitats i indicació dels productes 
Aquest quadro s'haurà d'exposar a la Casa de la Vila, en un lloc 
que permeti la fàcil consulta . 

.Manca, però, establir les guies de circulació, mitjà essencial per 
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~-~ , Aparells d'anàlisis de vins 

-
·:.~=.. '- · ( Produ'Ctes enològics : _i= ••• _· · 

--" ., Adobs : Sulfats i sofres 
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Molino Triturador '' El Campeón Universal '' 
Patents d'invenció núms. 84.698 i 91.267 

per a tota classe d~ grans , pa.IIes, despulles i altres matèries 
El molí triturador •Él Campeón Universal> és 1 'únic que no 

produeix pols, i que pot treballar sense canvi en la direcció de· 
sitjada. Està proveït de dues mànegues d'aspiració i pen això ni 
s'escalfa ni la molturació sofreix minves. · 
· El construeixo de quatre tamanys per proporcionar els tipus 
que poden necessitar des del més petit indusfrial o ramader al 
més gran industrial. 

Producció en farina de moresc per a pinsos, de 150 a 1.000 
quilos per hora. 

Unic constructor i venedor que els instal·ta i eob.ra un cop po
sats en mar:.¡a i després d'haver-se obtingut el resultat convingut. 

F;nor i gruix de la molturació desitjada 
MARCO TORRAS. - Riereta, ,15 i Aurora, l1 

Telèfon 1201 A BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AuRJCULlURA 
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P .lSTORITZ.lDOR 
sistema DEPJ.TY 

de Plll'fs. 

El millor i 
més econò
mic. Tot l'in
teri or a la 

vista. 

FILTRE PINEL 

El millor fil
tre per a vins, 
el més acre
ditat, de ma
jor rendi
ment i perfeccionat. 

Mànegues per a filtres, etc. 

BOMBES DlUBRON, de Paris 
Filtres auto-rentadors, instal-lacions 
de caves i bodegues, instaHacions 
per a la clarificació dels vins pel 

fred, etc., etc. 

Representant: p er e S 8ft S 
Lleona, 13, entresol Barcelona 

TRACTORS AGRÍCOLES 

~~CLETRAO~~ 

Tipus Tanc 
Rtconeguts pels tècnics 
· com els de major rendi
ment i de més utilitat per 
a tota classe de cultius. 

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

"CLETRAC" 
Tipus W 14/22 HP. 
l'er a tota classe de cultius 

Pe s se tes: 12.000 

Tipus F 9f16 HP. 
per 'a vinyes, horts i petites 

propietats 

Pessetes: 7.000 

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

Demanar catàlegs i proves al re
presentant general a Espanya: 

AUTOMÓVIL SALÓN 
TRAFALGAR, ~2 - BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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a la depuració dels vins, perquè reune1xm aquests les degudes ga
ranties de puresa, per a evitar el fra11 i la falsificació, per a donar 
facilitats a la inspecció, per saber com es consumeix el vi, on es con
S1Jmeix i en quina quantitat, i per saber si hi ha o no excés de pro
dncció, defecte de consum, i, sobre tot, si es falsifica vi, en quma 
escala i on i com es falsifica. 

L'impost que pagava l'esperit de vi queda augmentat en ro pes
setes per hectolitre, i haurà de pagar-ne d'ara endavant 8o en comp
tes de les 70 que pagava. L'alcol¡ol industrial, que en pagava roo per 
hectohtre, en pagara 'rro . 

. ~quest augment fou degut a que Hisenda no permetia augmen
tar les devolucions a l'exportació, si per altre costat no cobrava 1a 
diferència que representava. 

Els exportadors cobraran 95 pessetes per hectolitre d'esperit em
pTat en la criança i preparació de llurs brous, en compte de les 70 
que percebien, segons les condicions següents : 

Per als vins secs que s'exportin de més de 13 graus i fins als 23 
graus centesimals, s'establiran ro tipus en escala gradual, a comptar 
des dels 14 graus centesimals coberts, amb opció des d'un litre fins a 

JO, com a màximum, per hectolitre, i reintegrament de tantes -vega
des o,95 pessetes per igual unitat, com litres s'acreditin en cada ti
pus per a la devolució . 

. Per als vins dolços que s'exportin, des de dos graus Baumé, amb 
opció a igual tipus numèric de devolució i regulat en la forma corres
ponent.. 

Queda una mica :fluix el procediment per a fer efectives les mul
tes i disposicions que la nova llei assenyala als contraventors, car 
segons -l'article 44, ((els Governadors civils hauran d'aplicar les mul
tes i penalitats expressades en l'article 41, i exigir el seu compliment 
en la forma i terminis establerts per a casos semblants de la seva ju
ri6dicció en l'Estatut provincial, podent qualsevol entitat interes
.c:?.da eievar recurs de q:uei:x:a al Ministeri de la Governació, si el pro
cediment no fos rigorosament observat i als efectes que puguin co
rn:spondre i resolucions oportunes dels Ministeris cridats a adop
tar-1es». 

Segons l'article 43, celes resolucions dels Governadors seran fer
mes quan la penalitat imposada no excedeixi de soo pessetes ; .,i 
excedís, podran recórrer, en alçada de dita resolució, els denunciants 
i denunciats, al Ministeri de la Governació, el qual podrà escoltar 
els centres que correspongui per a resoldre, després d'oportuns in
formes, en el termini de l5 dies». 



•· 

/ 

498 Agricultura 

En la Memòria que la Comissió tècnica ha:Yia tedactat, es pro
pc.sava la creació d'unes , juntes provincials vitivinícoles, integrades 
per un vinyater, un comerciant en vins i un, enginyer del servei :agro- , 
n0mic, les quals haur:!.t;u estat }efl encarregades d'imposar les san
<'ions al;; co11traventors. 

Ag_uesta és, a grans tr.ets, la nova llei, amb les seves coses bones, 
mitjanes i dolent~s, que els vinyaters han de procurar que siguin .res
pt"ctades les unes, millorades les altres i que desapareguin les dolen
tes, la qual cosa obtindran si s'arriben a convèncer que són ells sols 

I i ~ I 

i amb llur propi esforç, els que ·han de resoldre 'la crisi del vi. 
Cal,. però, no ferse la il-lusió de que és suficient upa llei fet& com 

cai, perquè ,Ja crisi del vi desaparegui en absolut. Sense això no es 
po: resoldre, però arrib això tampoc n'hi ha prou . 

L'Estat pot fer-hi molt, i s'ha de pro~urar que faci .tot el que pu
gui, però els vin:Yaters també han de fer GJ,llò que els pertoca. 

Cal recaptar del Govern. q~e reformi la llei de vins ; que e1s inte
r<::ssos pagesos no siguin tractats en un pla d'inferioritat, i que 'fruei
xin de les mateixes consideracions que d'altres menys importants 
en quantitat; que intensifiqui l'ensenyament i faciliti el crèdit 'agrí
cola ; que tingui en compte la producció de vi, en concertar tractats 
co¡nercials ; que faciliti els transports ; orienti, protegeixi ; tot 'això 
pot fer-ho l'Estat i cal procurar que bo faci, però ell no pot anar a 
una producció ecc,:mòmica i orientada ; ~ la venda del vi, fent desapa·- · 
r~ix:er intermediaris, acaparadors i comerciants, a una organització 
coperativa ; ell no pot, resumint, anar a molts detalls que cal resol
<'lrf' perquè 1~ solució de la crisi del vi sigui un fet positiu. 

V. VILA r CAHUÉ 

Els polls de l'aviram 

L ES nostres pageses bé prou que saben (les que se'.n preocupen , 
com és difícil de fer desaparèixer els polls que viuen paràsits 

sobre la pell de les aus domèstiques .. La dificultat essencial amb els 
mètodes corrents consisteix en les plomes, que ofereixen un element 
protector per a la conservació dels· paràsits. ''·· ··. 

Estudiant la teràpia amb tota generalitat trobem quatre mètodes 
. principals per al combat de la malur,a. Dels quatre mètodes soi:s- sa-

-· 
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bríem a consciència recomanar-ne dos, aplicables segons l'edat de 

J'animai, ·que exposarem juntament amb els altres . 
èal primer tenir present que el pretendre extingir una inva~ió 

d'acàrids com els polls solament a base de .tractar un per un tots els 

animals infestat~, és un absurd. Cal fer, ensems, una intensa des

infecció dels llocs on l'avir~m sol sojornar, 'car en tots .ells pQt ha

ver-hi els polls o els seus ous i no en treuríem re:> de molestar l'ani
mal fent desaparèixer tots els paràsits que duu al damunt, si al cap 

de cinè m,inuts ja pot tornar a arreplegar-ne de nous, parents dels 

0ifuJ.?.ts. Per a desinfectar, és bo de fer una primera ruixa de ,petrol~ 

o aiguarràs ben polvoritzats; sobre tot a les barres dels galliners. 

Al cap de mitja hora d'aquesta ruixa, cal fer una bona encalcinada 

a tot el local. ' 
Tornant als procediments per a combatre el mal en si, hem dit 

qllf els podríem agrupar en quatre divi~ions. 
I. a Polvoritzacions a base de pòlvors de piretre, de tabac, bar

reges amb sofre, etc., etc. Les considerem, encara que el remei si

gt¡i d'un alt poder insecticida, poc pràctiques, per tal com l'au tot 

sP.guit de ben polvoritzada; en deixar-la, s'espolsa, i de les plomes li 

cauen els pòlvors medicamentosos. 
2. 3 Fregues a base de sabons piretrosos o quitranosos o bé amb 

llards i. greixos. Recomanem com eficaç per als pollets que encara no 

sór: vestits una bona untada amb llard. 
J. 8 Banys líquids, sulfurosos. Es procediment força molest. Cal 

ttnir mo1t de compte èn no mullar el cap de l'au. o sabríem reco

manar-lo gaire. 
4.a Fumigacions a base de gasos o vapors; gairebé sols s'empren 

els d'àcid sulfurós (cremar lluquet o sofre) o formol; athb molta més 

freqüència el primer. · 
Pe~ això cal preparar un caixó de fusta que tingui una tapa mò-

1- i) i que ajusti bé, per la qual s'hi ficarà l'au que es vol netejar de 

paràsits. Cal que en una de les parets del caixó hi hagi un forat 

pel qual l'au pugui treure el cap, lliurant-la així de morir asfixiad~, 

i en l'altra part hi deu entrar un tub per on vingui el gas desinfec

tant que prové d'un fornet que pot improvisar-se molt fàcilment . 

. Amb cinc minuts n'hi ha prou per a lliurar de polls l'animal que 

es desinfecta. Cal untar-li el cap amb petroli, perquè els polls ' fugen 

del cos, trobarien un bon refugi en el cap, que surt ·fora del caixó. 

M. CABR~ 

/ 
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Les ortigues tèxtils 

N o és cap sensacional descobriment d'última hora ni tan sola

. ment un dels l:wlossals invents alemanys del temps de guerra. 

Els europeus, que molt sovint ens adonem tard de le.S <;oses, vàrem 

aprendre cap a la fi del segle xvr- ja fa uns quants dies- per me

é!.iació d'aquells formidables marins i iUustrats industrials que eren 
els holandesos, que les ortigues, que solament els suposàvem una 

valor ínfima, car les principals aplicacions que hom 61s assignava 

eren medicinals, comestibles o .punitòries, tenien, à. més, una utilitat 

nc, sospitada, la d'ésser aptes per a produir :fibres tèxtils . 
Diu que els bons bur,gesos d'Holanda i Seelanda, cap a la darreria 

del segle xvr restaren ~eravellats d'unes teles molt :fines i 1 delica-" 

de~ que, els seus ardits vaixells (els primers del món en temps de 
l'almirall Ruyter) els portaven de les llunyes mars de la Xina i de la 

Malàsia. Aquestes teles semblaven de seda, però no eren de seda, 

segons conten els analistes de l'època. Aquestes teles eren teixides 

amb :fils del -t:ami, nom que hem vingut a do"nar a mant~s varietats 

eh-òtiques d'ortigues, precisament les de més alta qualitat tèxtil, i 

el conreu de- les qu,als era seguit de te~ ps antiquíssim a Java i a la 

Xina meridionaJ. Va fer-se una mica de soroll, es van fer probaturec; 
de conreu, però ni el clima fred dels «poltlers» > dels «niederlanden , 

països baixos, ni el seu cosí germà del Nord de França, resultaren 

a propòsit per a un bon desenrotllament de les poques plantes impor

tades, i aviat ·es feu abSòlut el silenci sobre la qüestió. 
Quan l'ortiga tèxtil o rami assoU un èxit, fou indubtablement 

l'any r8sr 'a l'exposició de Londres, en la que es presentaren també 

tota una coJ.lecció de teixits obtinguts amb aquesta. :fibra, i provocaren 
universal admiració per l'aspecte llur, força semblant al de la seda . 

D'alespores ençà els experiments de conreu han anat mu,ltiplicant-se, 

i avui és planta el conreu de la qual pocs secrets guarda pels tècnics 

d'Europa. Però si mirada des del punt de vista agro11Òmic, havíem 
anat ja força lluny , fins fa poc temps restava no impossible1 però si 

un xic difícil la part de l'isolament de les :fibres, força més difícil i 
molest que per l'espart ,' el lli o el cànem. Tenim entès que ara de poc, 
han estat introduïdes modificacions en el procés tecnològic gue va 

de la collita fins al filat, que han permès d'obviar, les dificultats que 
-presentava :fins ara. 

L'esdevenidor del conreu de les ortigues tèxtils no és pas a base 

de competir la seda natural m l'artificial o química, feta a base 
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dc ceUuloses i àcid nítric, ni tampoc la seda imitacíó (caríssima en
cara) provinent de. la quitina dels insectes. Creiem que la seva posi
ció de batalla h~ d'ésser per aconseguir la supremàcia de les plantes 
tèxtils europees com a rendiment i qualitats de la fibra. Conside
r~m: en els nostres climes, el rami pot donar bé uns r.2oo quilos 
d-::. filassa per hectàrea, mentre. que guardant les proporcions, hau
ríem de comptar uns 8oo quilos de filassa de lli i uns 900-r. poo qui
lof" de filassa de cànem. Són números que deuen ésser considerats, 
s.1bretot ara que corren altre cop tendències d'autosuficiència es
tatal. 

Les tiges del rami es c<;>mposen, com les del cànem, d'una ·part 
interior llenyosa i d'una escorça, que Gonté precisament les fibres 
111ilitzables. El procediment rural per a separar les fibres de la subs
bncia pèctica que les uneix, no pot ésser el mateix utilitzat pel cà
nem, per tal com és molt més difícil de disgregar. Gairebé a Europa 
¡ concretament a Alemanya, que és èels països europeus que s'han 
pres les ortigues més de bona fe, tots els processos de separació de 
filasses són industrials, i hom hi fa intervenir com agents, els reac
tius químics, els agents microbiològics i l'acció de la temperatura. 

Les ortigues tèxtils que tenen interès directe pels agricultors dels 
nostres climes són per ara dues. Una és l'ortiga blanca o xinesa 
(Urtica nivea L.) i l'altra és el rami verd o ortiga de Java (Ba:Jhmería 
tenacissima. Gand.) D'aquestes ortigues exòtiques en diem també 
rami (francès, ramié; italià, ramia ; espanyol, ramio), derivat del 
nom iavanès de la planta : ramaï. 

De les. dues varietats que havem .~encionat, la blanca és la més 
pròpia pe;r ésser cultivada a la nostra terra, car hom pot dir que va 
hC. en tota zona de l'olivera. L'altra, la verda, és bo i pròpia només 
que de climes tropicals. Podria, però, provar-se en llocs orientats 
i arrecerats en atenció a l'estimable qualitat que tenen les seves fibres, 
oue representen la màxima resistència d'una fibra vegetal. 

El rami blanc té una arrel . dt: força vitalitat ; tallant la planta 
arran de terra, rebrota ràpidament i hom pot fer mantes collites en 
un sol any. Puja sense ramificar-se formant un bon raig de peus que 
surten directament de l'arrel, gruixuts cosa de I a 2 centímetres a 
]a bast:- i que es fan alts de 2 a 4 metres. 

És planta que te.m força els fred s intensos. Els rebrots tendres 
n.'ben molt de les gelades de primavera ; les gelades primerenques 
de tardor poden comprometre també la segona collita. 

S'ha dit molt que el rami ·prospera en els terrenys més po~res. 
Això és una exageració. Si un terreny és pobre a bastament ni ,•} 
rami ni el moresc, posem "per cas i com a extrem, no poden viure 

, 
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com cal. El rami prefereix per donar collites bones els terrenys rics, 
pregons, frescos sense ésser humits. Això no vol dir que no resisteixi 
bé la sequera. Al contrari, és planta molt resistent ; ara, que si per
sJsteix massa, la collita, ço és el desenrotllament de les fibres, resulta 
migra~. Els terrenys humits són mortals per la planta : les · arrels
no poden aguantar-los. En les terres argilenques massa fortes, es des
enrot1 1a molt la part llenyosa de les tiges i en canvi, la part fibrosa 
9ue ve formant la regió interna de ' l'escorça és molt reduïda. 

Co:;.l preparar bé el terreny per a les plantacions de les «ortigues 
cotonoses», altre nom que es dóna a la planta que estudiem. Això és 
hn f~i.cil de capir, si hom té en compte .que estarà alguns anys en 
la mateiXa terra. Val, doncs, a fer bones treballades, pregones i . no 
escasses. 

Per reproduir el rami hom pot utilitzar bé le~ llavors. General
ment, però, es planta a base · de rebrots' per divisió de . les plantes 
aòult.::s. Si hom els cura bé el resultat que pot obtenir-se multiplicant 
així, es bo de debò. · 

Els adobs que convenen són els d'acció lenta, per tal q~e 
el seu efecte duri per espai d'uns quants anys . Així són acons-ellables 
el ~ ·fems, els residus de 1lana, de cuiro, de banya, els fosfats mme
rals, Its cendres, etc. 

'Quan es noti que la plantació dóna senyals d'envellimènt, cÓnvé 
èe· fer una adobada a base d'adobs d'efectes . ràpids, usats ~n ' dosis. 
m'Òdérades. També ir~en bé administrats anyalment per don~r: un 
millor impuls a la vegetació. 

Del's assaigs i anàlisis fets per J oulie sobre la composició .de ~a 
planta hom pot extreure'n com a resultat pràctic una fórmula d'adob 
en la qual les més importants substàncies · figuressin en la següe~t 
proporció: 

Nitrogen ....... .. 
Àcid fosfòric . . . . .. 
Pota.ssa 

Calç ... 

,,, I . .• 20 

14 
33 
33 

En 100 parts 

I 

· La plantació es fa en primavera, després d'haver preparat el ter
reny convenientment. Es tracen les ratlles adequades sobre el camp, 
en sentit perpendicular i en els llocs de rencontre es planten els plan
çons preparats a l'efecte. Cal curar molt ]~s di-stàncies . Si hom planta 
massa espès les plantes es fan mal unes a les altres i les tiges es des-

' . 
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Pnrotllen poc. Si, al contrari, hom planta massa clar, les plantes "S 

fan massa amples, es ramifiquen ; però queden poc altes i la llargada 
de les fibres en resulta molt perjudicada. En general són mides <J,ccep
tades les que van per intervals de o,8o a I metre i distàncies de o,so 
a o,8o· metres. 

·Cal tenir net d'herbes el més possible el ca:mp de les ortigues 
filoses. Són plantes que en els secans frescals van bé. Però si el país 
és calent, es precisaran a l'estiu les regades oportunes, que la planta 
prou la sap demanar l'aigua . ~ abusar tampoc. 

Quan les tiges prenen una color bruna a la part inferior, és que ja 
ha arribat l'hora de tallar. Es bo utilitzar instruments ben esmolats, 
_per tal que les ferides infligides a la planta siguin el més fàcil 
de curar possible. Es fan feixos manejables i es tenen prestos per 
le~ operacions ulteri0rs, no pròpiament agrícoles . . 

El producte de la primera anyaàa val poc, solament al segon n 

al tercer any la plantació es pot dir que està en plena producció ; diu 
qu€. en països molt ·calents poden obtenir-se 5 i 6 collites, aquí am~ 
ènes collites basta .. . i no en dóna més. Així deixarem per millor<> 
països (millors segons com un els mira) les collites d'un grapat de 
rr.i lers de qui]os de filassa per hectàrea i ens tindrem per content.s 
d1· recollir-ne uns.- r.2oo, encara que sense comptar-hi ens podem tro
bar amb l'agradable sorpresa de què en surtin r.soo o àdhuc 2.ooo. 

Les fibres del rami o ortiga cotonosa són més llargues que les d'al
tres plantes tèxtils ; hom les ha seguides al microscopi sense inter
rupció per llargades de 25 centímetres i més . Són molt resistents a 
1u tracció i a la torsió, força elàstiques i tenen una lluïssor de mare
perla què fa que ~se,mblin com seda. Per a fabricar teles fines és mi
llor producte el rami que el cànem, el lli i el cotó. 

RAMON CAPDEVILA 

L'embalatge dels ous per incubar 

L 'elecció dels ous per a incubar és una qüestió molt important 
que els avicultors no desconeixen ; però sovint hem pogut ob

servar que ous de primera qualitat, ben produïts, ben seleccionats 
i ben incubats, han donat un tant per cent molt baix de poll~ts. Cer
cant la cansa d'aquesta anomalia hem arribat a la conclusió que f' l 
fenomen era degut al transport defectuós dels ous, i és per això qu~ 
a\'ui volem parlar un xic d'aquest tema. 
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Els ous per a incubar són lliurats generalment en petites quanti~ 

tats i e.."'tigeixen per això un embalatge més curat - elàstic interior• 

ment i resistent a l'exterior- perquè el seu pes reduït fa que els 

paquets siguin manipulats de qualsevol manera a les estacions. 

L'embalatge més pràctic és la capsa de cartó ondulat i amb di

visions. Consta d'uns embans, també de cartó ondulat, for.mant ca

st-tes que contenen un ou el qual queda fixat i fora de contacte dels 

altres ous. Això fa gue la trencadissa sigui més difícil i que els. cops 
quedin amortiguats. · 

Hem vist molt~ tip.us d'aquestes capses ea gran ús ~ls Estats 

Fnits. Se'n veuen de desmuntades, i el pagès pot muntar-les amb 

farilitat, i se'n veuen també de fetes amb cartons que porten . una 

ànima de filferro. Els volums són també mo,lt variables, car se'n 

fan de 6, I2, r8, 24, so i ·fins roo ous. Les millors, sense dubte, 

són les de volum mitjà; de I2 a 24 ous. 
Als Estats Units és també força usada: pels establiments que es 

dediquen a la venda d'ous per à incubat ·una c·apsa suspesa per mittjà 

d'elàstics dins d'una altra capsa més gran i resistent, de manera 

que durant el viatge els ous no sofreixen cap cop. Es tracta, però¡ 

com· es pot comprendre, d'un embalatgé molt car, 

Quan hom nò pugui o no . vulgui emprar capS~s de cartó, pot 

usar caixes de fusta, o millor cistells, els quals són preferibles per 

llur elasticitat~ car no transmeten els cops. Hem de dir, p'erò·, que 

'als . Estats Units,' que, com . s'ha publicat a AGRICúi,TURA, va:n al d~~ 

vant en allò q~e e~ ref~rix a ' la cria d'aviram, que ha ·assolit ·en 

aquell. país un desenrotllament formidable; les capses de cartó s'usen 

avui no sols per l,e?Cpedició d'ous pèr a incubar, sinó en el come~ç 

q'ous pel consum; a les botigues hoin pot' observar capses molf. ele

gants amb gravats suggestius contenint una dotzena d'ous i amb les 

indicacions de procedència, data, etc., car cada avicultor procura 

acredit~r la seva producció. 
Amb les capses de cartó ondulat hom pot enviar senzillament els 

ous sense preocupar-se de res més, perquè les separacions mantenen 

quiets els' ous i eviten les conseqüèn~ie~ dels cops. En les capses de 

varis pisos, cada .pis ~s separat del següent per un cartó també ondnr 

lat, ''tou, flexible .i espès. . 

. · Quan l'expedi.~ió es fa en caixe~ o en cist~~les, cal emprar algun 

material isolant. El paper de diari, diuen efs americans, és insu

ficient. .. El ~egó s'atape~i:x i esdevé. dur. L'herba 'o la palla tampoc 

són gai~e . recomanables, per la po~~ flexibilitat. La molsa ja és 

millor, per l'elasticitat que té, i serien'. bones les sérradurés, però 

s'a-hereu si algun ou es trenca. El i:riillor de tot 'són els èncenalls 
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ben secs . Cal, però, procurar que no quedi cap espai buit i que els 
ous ~nedin :fixats i que no tinguin ni el més pet,it moviment. En 
aquests casos va bé d'embolicar cada ou en un x ic de paper, el qual, 
ultra augmentar la seva resistència, serveix també per a retenir el 
suc en cas de trencadissa. ' 

No és necessari fer l'expedició d'ous del dia. C~m tothom sap, 
una · gallina pon unq. vint.ena d'ous apans d'esdevenir lloca, ço que 
vol dir que conserven almenys durant vint dies llur vitalitat. Per a 
viatges un xic llargs, caldrà no lliurar ous de més de deu dies, per bé 
q1:1e la facultat germinativa sigui de més d'un mes . 

A. RI'CHELET 

·', Fabricació casolana de suc de raim 

L. A substitució de les begudes alcohòliques és un problema que 
ha d'interessar el nostre viticultor. D'una part, bona colla lle 

metges fan campanya contra tota mena de líquids alcohòlics sense dis
tinció i de l'altra, ~n grup nombrosíssim de persones de la categoria 
de les sufragistes , dels protectors d'ani~als i plantes, etc., s'ha llan
çat a "la propaganda seca i ha aconseguit resultats preocupants pels 
països vinícoles. 

Ja a Catalunya s'ha parlat força de la qüestió i s'han creat fàbri
ques que utilitzen el raïm per la preparació de begudes dolces molt 
agradables i de gran esdevenidor, al nostre entendre. 

· La cosa és interessant perquè ultra crear una nova varietat dins 
la nostra no massa complexa economia, contribuirà, si pren peu, _ a 
résoldre - o a ajudar-ne la solució - de la · crisi vinícola que és 

. una mena de mal crònic de la nostra terra. 
Deixem de banda, però ~ l'aspecte econòmic nacl.onal i general de 

la ~tilització del raïm per preparacions de productes que no siguin el 
vi i limitem-nos a considerar-ne l'aspecte higiènic i casolà . 

Som dels que creiem que a Catalunya es mengen encara poques 
fruites i pocs derivats de fruita ; al camp perquè no n'hi ha, car són 
moltes comarques on els fruiters són gairebé desconeguts, i a ciutat 
perquè -a còpia de passar per les mans d'intermediaris llur preu es
devé materialment prohibitiu. 
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Abundant tant com abunda la vinya, el raïm i els seus derivats, 
entre els quals el suc, és a dir el most més o menys concentrat i con
servat ' sense alteracions, . podria venir a substituir l'escassesa cle 
fruita i a rebaixar-ne el preu, extenent així el seu consum. 

Tot pagès hauria de preparar conserves de fruites i de verdures 
pel seu consum com es fa avui a força països i el suc de raïm hauria 
d'ocupar -un dels llocs prefereJtts, car des del punt de vista higiènic 
i nutritiu constitueix una be&'Uda refresc~nt de primera ,qualitat. 

La preparació; com veurem, és fàcil, senúlla i econòmica i {s 

llàstima que no s'hagi generalitzat. 
El "valor nutritiu del suc de raïm es pot derivar comparant-lo 

per exemple amb la llet. 
Composició per . roo : 

llet de dona Llet de vaca Mosr 

Aigua . ... ... . " 87 86-89 75-8o 
Sucre . .. . " " . .. . II 3-6 15-25 
Sals minerals ... 0,25 o,6-o,9. 0,35 
Subst. nitrogenades 2,50 3-4 I,20 

Es veu que el suc de raïm és ~enys aquós que no pas la llet, que 
conté una ' quantitat molt més gran de sucre i que les sals minerals. 
es trbben en proporció més gran que en la llet de dona ; la inferio
ritat ·és sensible sol pel que es refereix a les substàncies nitroge
nades. 

Cal 'observa¡; que un litre de most amb el 20 per cent de sucre, 
dóna 8oo calories' és a dir' prop' de la tercera part del què necessita 
un home normal· en el seu esforç i desgast diari . 

. El suc de raïm és en primer lloc un 'excellent substitutiu del vi 
.i de la · cervesa a ta~la i entre altres ' té -les següents aplicacions: f:ll 

la lactació infantil com a substitutiu o complement de la llet ; com a 
refrescant ; com a beguda d'estiu ; col)'l. a lleuger laxant ; per la 
preparació de gelats, ge1atines, dolços, etc. I, per últim, direm que 
són avui molts els metges de Barcelona ~ateix que el recoman~n 
pe~ curar certes afeccions de l'aparell digestiu. 

El millor suc de raïm s'obté dels raïms blancs o rosats de gra 
ple i de poca rapa per 'bé que se'n puguin fer també, i resultin bons, 
de raïms negres. 

La primera precaució a prendre és d'emprar raïm ben madur i 
p0ssiblement uniformement madur ; es recomana de separar els 
gtan"l o parts verdoses pèr aconseguir aquesta uniformitat. 

El .suc de raïm pot preparar-se de dues maneres : premsant en 
fred o l>remsant en calent. 
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Comencem descrivint el premsat en fred. 
Es comença escollj.nt raïms que presentin les propietats dites : 

· gra ple, poca rapa i ben madurs. Convé també que siguin: .raïms 
1;1at11~alment rics en sucre', car això augmenta el valor nutrjtiu del 

·most. 
Èl raïn:i s'ha de 'trepitjar el més aviat póssible per evitar que en 

els grans :¡;omp~ts comenci la fermentació o una qualsevol alteració. 
Això . vol dir· que s'ha de veremar i trepitjar immediatament. 

Si. hom separa prèviament la rapa, surt un most més fi, però tam
bé surt pé sense fer aquesta separació. . 
. El raïm pot trepitjar-se amb un .atuell de cuina com per exemple. 
amb una maquineta de les de trinxar carn o en les de fer puré de 
patates. Si hom no les té, pot fer-se a mà, posant, però, el raïm dins 
d'un sac de fil, comprimint i recollint el S1J.C, que surt ja filtrat i net. 

f..leshores es pas·sa a endolcir-lo, acidificar-lo o barrejar-lo amb 
altres segons la necessitat. 

Es· pot dir que en la fabricació casolana cap d'aquestes opera
cions és necessària perquè hom cura d'escollir els raïms que reunei
xin les' condi,ciones desitjades. Com que hi ha raïms molt dolços i 
altres mo¡t .àcids, aquests defectes es corregeixen afegint àcid cítric 
o tartàric. Pels raïms molt dolços n'hi ha prou amb afegir ro grams 
d'àcid cítric per litre de suc. L'àcid s'afegeix poc a poc fins aconse
guir el gust desitjat. 

Quan es disposa de raïms dolços i àcids ès poden barrejar per 
obtenir un tipu,s agradable de most sense haver de recórrer a dro

gues . . 
Si hom no té raïms dolços i disposa sols d'àcids pot remeiar ~;>t 

defecte afegint una cullerada escassa . de sucre per litre. 

A. ELIES 

NOTES I COMENT ARIS 
El vi de l'Africa del Nord a França 

El president de la Confederació Nacional dels <<vignerons» de 
França, que es diu 1Yiarius Cathalà (la h és posada sol per a des
pistar), en prendre possessió del càrrec, ha dirigit una carta als 
preside~ts d~ls grups parlamentaris vitícoles recordant-los que l'anya
da 1925 no ha portat cap mesura en favor de la viticultura, que 
travessa, a França taiifbé, la seva crisi. 
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La nostra associació- els diu- vol poder comptar amb vós. 
Ella es posarà -al vostre costat quan la necessiteu, i us acordarà el 
seu ajut poderós. 

Què demanen els viticultors francesos? Entre altres coses, la: 
revisió aranzelària, concedint major protecció al vi, la dism.inuci6 
dels drets de circulació dels vins, la rebaixa de les tarifes ferro~ 
viàries i la defensa de la producc-i6 francesa contra la c.reixent inva
.si6 de la producci6 de le-s colònies de l'Africa del Nord. 

Subratllem expressament · aquesta demanda. Els vins de l'Africa 
comencen ja a fer la competència als v.ius francesos. Els viticultors 
francesos demaneu ja protecció . Com podrem nosaltres refiàr-nos del 
mercat francès perquè absorbeixi la nostra producció sobraijt? 

Si França necessita vi, .el comprarà a les seves colònies. 

L'edat dels bòvids · 

L'examen de les banyes dels bòvids permet de determinar llur 
edat d'una manera bastant exacta. 

L'estoig corni apareix cap allí als dos mesos d'edat, i a partir 
d'aquest moment, i en condicions normals, la seva llargada aug
menta .quasi regularment d'un centímetre al mes fins a l'edat ne 
r8 mesos. 

A partir, doncs, dels 2 fins . ~ls r8 mesos, hom pot determinar 
l'edat de l'animal mesurant la llargada de la banya i afegint 2' a la 
xifra obtiugunda. Així, un animal que tingui les banyes de ro cen
tímetres, té r2 mesos ; I4 centímetres, r6 mesos, etc. 

Dels r8 mesos fins als 3 anys, la creixença de ~a banya perd 
regularitat, i la seva llargada no pot donar indicacions útils per a 
la determinació de l'edat. ) · 

Dels tres anys per amunt es. pot òe. nou determinar l'edat. En 
efecte, a aquesta edat, a la base de l'estoig de banya apareix cada 
any una espècie d'anella o vir,plla, separada per una depressió de 

, l'anella o virolla precedent. El nombre d'aquestes anelles augmen- I' 

tat de dos, dóna l'edat de l'animal. 
Pràcticament, per a la determinació de l'edat es passa la mà 

per la banya, començant pen la punta, i es compten tres anys per 
la primera anella, quatre per la segona, cinc per la tercera, i així 
successivament. · 

Cal recordar que les dues primeres anelles són menys marcades 
que les següents. 

De vegades, però, l'alimentació, el treball, etc., poden modificar 
el número d'anelles, reduint el valor d'aquest sistema de determina
ció de l'edat. 

La població agrícola france.sa 

El ({J ournal Officiel» de França acaba de publicar ~ls resu)tats 
del cens de població fet en I924: 

Considerant solament els homes, la proporció dels que. s'<;>cupen 
en l'agricultura era de 28 per roo eu r866, del 27 en I9I4 i del 26 
per roo la població masculina total en 1924. 
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La proporció dels homes ocupats en l'agricultura per cada 100 

que . tinguin una ocupacjó, era de 51 en 1866, de 40 en r9rr i de· 
38 en 1924. 

Aquest és el gran problema de França ; la despoblació del camp. 
Dissortadame-nt, és també el problema de Catalunya. Les esta

. dístiques ens diuen també que el nostre camp es despobla . 

Més sobre la influència de la lluna 

El gran astrònom francès l'abat Moreux, contestant a l'enquesta 
tl ' un diari sobre la possible influència de la lluna damunt el temps, 
la vegetació i la vida, arriba a les següents conclusions : La lluna 
pot, doncs, perfectament, per la seva presència al damunt de l'ho
ritzó - efectes químics, efectes elèctrics o de ionització, efectes me
cànics febles-, exercir una certa acció en .la caiguda de la pluja. 

·Es, per tant, prudent d'esperar abans de pronunciar-se, i és un 
deure de no negar els fets amb el pretexte que no en veiem l'expli-

.' cac10. 
La creença popular podria molt bé, aquí com en altres casos, tenir · 

raó contra els savis. 

Ous a pes 

Es sabut que la ramaderia, en tots els seus aspectes, constitueix 
una de les bases de la prosperitat de la República Argentina. El 
Covem d'aquell país sap acordar-li la _protecció que mereix creant 
escoles, organitzant concursos, distribuint premis quantiosos, etc . 
Pocs països posseeixen un sistema tan complet de propulsió i fo
ment de les arts del camp. 

Una prova de l'interès del Govern és el nou sistema instaurat 
pel corperç dels ous . Aquests no es vendran per dotzenes, segons 
el costum clàssic i universal, sinó a pes, dividits en quatre catego
ries de 500, 6oo, 700 i més de 700 grams la dotzena . 

La raó de la nova mesura legislativa és clara : es tracta de 
portar els avicultors a seleccionar les races ponedores 1 a curar llur 
higiene i alimentació perquè donin ous de més pes. 

Adob per à les plantes de sa]ó 

Diverses vegades hem parlat d'aquestes pobres plantes obliga
des a viure en un ambient artificial de poca terra i de poc aire 
viciat. 

La manera millor d'adobar aquestes plantes consisteix a emprar 
els adobs líquids, donant cada quinze dies una regada amb una solu
ció nutritiva en lloc de fer-la amb aigua sola. 

Es recomanen vàries fórmules nutritives. Heu' s aquí una de 
bastant bona : 

Nitrat amònic . . 
Nitrat potàssic .. . 
Fosfat amònic . . . . . . . . . 

15 grams. 
15 D 

20 » 
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Es barregen les tres substàncies 1 se'n prenen de 2 a 3 grams, 
· que es dissolen en un litre d'aigua. Amb la solució es reguen les 
plantes. No convé emprar solucions de major concentració . . 
La protecció duanera a la· producci.ó. rrac.iònal 

El proteccionisme ba estat aguditzat a ultranca per bo totes • 
les nacions de l'endemà de la pau. 

L'afer és tan seriós, que àdhuc Anglaterra ha cregut o.pQli:(J. 
deixar de banda les seves tradicions lliurecanvistes per tal de pod-.rr 
defensar amb eficàcia les seves fonts de riquesa, la seva indústria, 
la seva economia, la seva divisa. 

Els Estats Units i França, A.ustria, Alemanya i Itàlia s'han 
vist obligades, quan les circumstàncies ho han manat, a elevar con
siderablement llurs tarifes aranzelàries per a defensar llurs inte
ressos contra l'afany de lucre i l' agiotisme dels estranys. 

França actualment escasseja en blat per .al consum, fins !~ ta 
collita vinent, i a fi d'evitar el perjudici que representa per a la 
seva .economia nacional l'adquisició cara a l'estranger de tot el blat 
que li ha de mancar, ordena taxativament que per a la fabricació 
del pa corrent hom hagi de barrejar una elevada quantitat de farina 
de sègol amb la de blat. 

Els procediments proteccionistes aquests donen volada a les aspi
racions ultraproteccionistes que tenen els agricultors de determinades 
regions, que lliguep així fàcilment llurs interessos als interessGs 
generals de l'economia de l'Estat. 

El hestiar cabri!l i els. agricultors modestos 

El Govern anglès acaba de -posar en execució un plan nacional 
per al millorament i extensió de là cria de les cabres lleteres, a 
profit dels agricultors modestos i dels obrers que viuen prop de les 
ciutats. Ha estat constituïda la «Societat Britànica de la Cabran, 
que ve subvenciomida amplament pel Ministeri d'Agricultura. 

La missió d'aquesta societat consisteix en facilitar a tots els pos
seïdors de cabres, bocs procedents de races fortament lleteres, esco
llits escrupolosament. Els bons mascles, es fa el miracle de vendre'ls 
a preus baixos. Es porta un llibre registre especial (Stud-book) per a 
tenir un arbre genealògic oficial a càrrec de les autoritats zootèc
niques regionals. No pot figurar al «Stud-book>> cap mascle sense 
un examen previ dels inspectors de la <<Societat Britànica de la 
CabraJ>. 

Sobre economia anglesa 

Anglaterra és un país on l'agricultura té un valor completament 
desproporcionat amb la importància de la seva producció industria~. 

Els anglesos ja fa uns quants segles que no poden viure solament 
dels aliments produïts a Anglaterra, per ésser aquests molt insufi
cients p\!1 consum, en quantitat i en qualitat. Els anglesos han con
siderat que els valia més comprar a fora- la teca necessària mentre 
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. elLs, mercadejant i prod uint bé i a bon preu articles necessaris o 
útils dintre de la complicada vida moderna~ feien de sobres els quar
tos que els costava l' haver d'anar a plaça ~ora del poble, i e~cara 
alguna cosota els sobrava. · 

Per assegurar-se bé la teca i la venda deL seus produc.tes és per-· 
què Anglaterra ha c.reat . aquest incommensurable edifici que es no
mena Imperi brit ànic, amb «dominions» com el Canadà i -com Aus
tràlia, cada un dels quals és tan gran com Europa sencera; amb 
colònies com l'India, poblada per més de JSO milions d'habitants, i 
com 1' Africa Anglesa, que abasta per una cadena contínua sua-ra 
interrompuda, encara qu e només nominalment amb la independèn
cia d'Egipte, una e ·\Jensió de terrenv del 1\!Iediterrani, mar nostre. 
fins al ((Good H ope Capell, el Cap de Bona Esperança; per la matei
xa causa, Anglaterra manté la més formidable de les marines del 
món, amb vaixells com el creuer de batalla «Hood», que li costa 
r8o milions de pessetes i l'armament del aual arriba a la xifra cie 
17 milions de pêssetes anyals. I això per u~ sol vaixell ! 

L'any 1924, el valor dels productes alimen tosos que importà An
glaterra fou de 8.soo milions de pessetes. Sobre el valor total de les 
importacions, el blat i les seves farines, represe-nta el 76 per r.ooo ; 
l 'ordi, el 49 per r.ooo; la civada, el r8 per r.ooo; el bestiar viu ') 
la carn, el 6o per r.ooo; la mantega i els formatges, un 70 per 
r. ooo, etc. 

Anglaterra , havem dit que no era 4n país agrícola. Malgrat això. 
f rueix d' un Ministeri d'Agricultura que pressuposta cap a 8o milions 
de pessetes anyals, que repartides entre les terres veritablement con
reables d'Anglaterra (fora roqvissers, boscos de muntanya) prats na
turals permanents, etc .), vénen a representar unes set pessetes per 
hectàrea, mentre que a Espanya, país que és emineútment agrí
cola, la Direcció d''-Agricultura i Boscos, del Ministeri de Foment, 
amb prou feines si despèn una pesseta per hectàrea. 

L 'a g ri cultura i la g u erra 

Per estar en harmonia amb els temps que corren, no ens sabem 
estar de traduir, d'una obra essencialment militar - «Les leçons de 
la guerrell -, escrita per un illustrat comandant d'Estat Major, 
Mr. H. Bouvard, uns pàragrafs que al-ludeixen directament l'agri
cultura. 

Mr. Bouvard d-iu referint-se al seu país : «La guerra de I9LJ.
I9I8 ens ha deixat sense massa greus restriccions, amos de la mar, 
tot i l'acció innegablement pertorbadora dels submarins enemics. 
D'aquesta manera no és estrany que la importació hagi pogut sargir 
els forats de la insuficiència de la producció nacional. 

Però en el cas d'un bloqueig relatiu o bé total, com que el país 
haurà de viure .d'ell mateix, no solament no podrà consentir una -
baixa en la producció de la terra, ans bé la reclamarà més grossa 
la producció, talm~nt com la indústria. Caldrà, doncs, aleshores su
portar sacrificis en mobilitzats per tal d'assegurar la mà d'obra in
dispensable. Caldrà també intensificar el maquinisme que permet 
un estalvi considerable de gent (!n edat guerrera.)) 
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''Una direcció econòmico-militar ben assenyada es preocuparà no 
solament d'explotar amb mètode els recursos existents i adminis
trar-los en forma deguçla, sinó que assegurarà la renovació llur pel 
dia de demà. Particularment procurarà salvar el bestiar, la riquesa 
pecuària, tan difícj] de reconstru ir, evitant les requisicions i les ma
tances exagerades, de les quals tants casos hom ha citat al començ 
de la guerra; organitzant en temps de pau uns bons estocs en ~ri
gorífics, que poden ésser proporcionats pel h1Ón entet.n 

El comandant Bouvard s'estén força i dóna assenyats consells 
als dirigents de la política francesa sobre la diem-ne «mobilització 
agrícola». El llibre el publicà l'any 1920. Repassant els consells 
principals un per un, hem pogut constatar com la major part no 
havien caigut al buit. I el bo del cas és que a Itàlia, sense el llibre 
d'En Bouvard, potser han fet més i tot per tirar endavant l'agricul'
tura i la guerra. 

El carboncle del m o r esc 

El carboncle del moresc és una malaltia deguda a un fung (U sti
lago maïdis) que es çlesenrotlla si fa o no fa com el carboncle del blat. 
Exteriorment la malaltia es manifesta en forma de tumors que es 
desenrotllen a la tija, sobre l'espiga o panotxa i àdhuc sobre la in
florescència mascle. 

Els tumors de la tija poden arribar a la mida d'un puny, i enca
ra més. Els que es desenrotllen a les panotxes, ocupen el lloc dels 
grans i depassen sovint el volum d'una non . Els que surten a les 
inflorescències masculines són més petits. 

Els tumors en qüestió, de bell antuvi són carnosos i de color 
cendrós. Poc a poc, però, es van omplint d'uns pòlvors negres gairebé 
inodors. 

Com a bçm remei preventiu (no curatiu) hom 'aconsella de tractar 
les llavors amb una solució de sulfat de coure, abans de la sembra, 
en la forma tants cops explicada en aquestes planes. Cal també ex
tirpar soJ.lícitament totes les plantes atacades per la malura. 

ll .._.,. l.._(_f~~~~-l-tl-fl-.cl-fl ....... _(l._,.. l~~l-(1-ti~J-(I-.cl-1..-ct_.,.... 

NOTICIARI 
La mosca de l'oli'l.>cra. El goyemad01· civil de Tarragona, Yist l'in.for

me del Consell de Foment respectiu, ha tramès una comunicació a tots els 
alcaldes que estan sota la seva jurisdicció, invitant-los a col·laborar efica.,:
ment en la campanya comença•la contra la mosca oleària, sots pena d'im
posar-los les sancions oportunes. 

Encara la llei seca. Qui11ze milions de treballadors ianqills, represen
tats pel president de la Federació Amerjcaua del Treball, han demanat 
amb insistència a la comissió del Senat que informa sobre 1 'aplicació Je 
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PRODlJCTES QUIMICS MONCADA, S. A. 
VALENCIA, 322 ::BARCELO NA 

Unic establiment a Espanya que s 'ocupa ex
clusivament de tot el que fa referència a Ja 

Agricultura i Indústria 
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Dipòsit dc tota classe dc productes originals i de 
==:;¡¡ puresa garantida por a l'ús Agrícola i Vet erina ri = 
== La direcció tècnica es posa a disposició dels senyors Agricultors 

I 
i Ramaders per a facilitar els detalls possibles a prop dels p r oduc-== tes que disposa de 11Agricultura, de la Indústria i de la Ramaderia == = == == 
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= · No oblideu = 
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que tots necessiteu · 

• • I I Declarat [d'Utilitat Pública pel Ministeri de Foment 

Desinfecció, Preventiu i Curació 
== de les malalties infeccioses del bestiar. L' únic que 

1 ba obtin¡ut resultats positius per a la curació de la 
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1
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MOTORS 
per a benzina, alcohol, petroli, etc. 

des de 1 fins -a 20 HP. 

GRUPS ELECTROGENS 

Instal -: acions com
pletes per a regors 
i elevacion<> d'aigua . 

MOTORS SEMI- DIESEL 
PER A OLIS PESATS 

Tipus i n dustri~ls , agrícoles , elèctrics i marins. 
Des de 6 HP en endavant, amb un o més cilindres. 
Consum de combustible: 250 grams per HP hora 

PER A LLUM 
I FOROA 

I Josep Coma s i c. a 

1 Bailén, 19 - BARCELONA 

" I 
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• • • • 
5 SOFRE· 5 
• • 
: Grans refineries a : 
• • • Tarragona de la "Unió " 
• 8 
• Sulfur Co." S. A. E. : 
• • • • 
: Productes garantits de 99 : 

• per 100 de puresa, amb anàlisi • • • a dels més importants • 

5 Laboratoris de Viticultura 5 
• • 
: Únll.l8 proveïdors de la : 

• Unió de Viticultors de Catalunya • • • 8 B 
• e 
: Per a preus I detall~ dirigir-sen Jn : 

: Secció Comercial de Tarragona : 
: Rambla Sant Carles, 20 : 
a Telèfon 672 8 

• • • • 88.a8D888aa•maaEaaaaaaaa 

LINIMENTD 
ALDNSIJ IIJEA 

PA.P..A 

CabaiJos, Mul os y As nos. 

e , 

No mas fuego ni señales en Ja piel. • -Vejigaforiayresolutivo el mas activo 
Y económico de cuantos 5e conocen 
No deja la marca mas leve en la piel." 
Se garanfizart sus efectosy actividad. 

Se envia un fra;;;dc muestra a los 
Sres.Veterin~s que lo pidan. 

llEPOSJTARIOS: ..J.URIACHvC~ (S.rNC) 
8RUCH, 49.- BARCELONA 
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l'esmentada llei, que sigui ben pròmpte aLLtOl·itzada la fabri cació, venda 
i consum de vins fluixos i cen·esa. 

Donats els corrents que imperen eu el poble ianqui, podem arribar a 
creure eu una propera derog-aèió o modificació de. la famosa llei. 

J>e;· -a i11teJ¡sijicar les exporta.cipns s'hat; coustitu'it diverses entitats gre- , 
mials com la Unió Oliaire d'Andalusia, la Cambra de la Pansa a Dèuia, la 
Cambra Oficial Raïmera el' Almeria, l'Associacip d'arrossers i cebers, el pro
jecte d'Associació de Tarongers cle L levànt, la Unió ~acional Espanyola 

· d'Exportació Agrícola, etc. El Ministeri de Foment diu que té la intenció 
de fomentar tot el possible la constitució i la vida d'aquests organismes i 
d'altres similars que puguin anar creant-se, per tal com els considera veri
tables fonts de riquesa, i al - mateix temps creu imprescindible la seva col
laboració en forma cl'assessori.es, que es consultarie1.1 abans de prendre 
mides d'importancia, a fi que els governs poguessin anar més ben guiats 
en assumptes on soleu anar molt& cops a les palpentes. 

Es de creure, clones, clonades les bones impressions que assenyalem amb 
gust, que d'ara en encla ·ant no es donarà cap pas en el sentit d'encarrilar 
o assenyalar el camí a l'exportació agrícola, sense demanar un estudi -com
plet d'allò que es pugui fer, als flamants organismes pertinents, que vin
dran a tenir així una responsabilitat ineludible. Desitgem que tots ells 
es posin a l'alçària (:e la nova i difícil 'missió que hauran d'acompJir que 
12rocurin, que amb voluntat bo aconseguir-an, sortir-ne airosos. 

La. fi:ra de Castelltersot enguany s'ha celebrat amb gran concurrència de 
firaires. J.es tn;msaccion.s foren qui sap-les. Fa goig de ,-eure com, a des
grat del cle~castament general i progressiu, aquestes v~lles institucions cle• 
la nostra terra aguanten amb fermesa. 

·.e lla cn 111paració. La Caixa Postal d'Estalvi ha _ publi cat ara de poc un 
fullet del qual treiem aquesta dada : en nou anys de funcionament, ha 
tiJlg-ut g6 .244 imponents, obrers fabrils, i tan solament s .88o pagesos que 
hi hagin aportat quantitats . Creiem que tot i el present poc brillant de 
bona part de les activitats agra-pecuàries, de portar-se a cap una intensa 
campanya de preparació i clivulgació pels pobles, es disminuiria quelcom 
la diferència exorbitant que representen les xif1·es assenyalacles. 

El blat rle Fra.nça. El Ministeri de Comerç francès ha facilitat una 
uota que diu que, àdhuc en el cas de prendre's com exacta la xifra de 
¡o milion& de quintans de blat per - la collita de 1926, França sols necessi
tarà comprar a 1 'estranger set o Yuit milion;; ·de qtiintans, però no 20, com 
s'ha elit . 

L'cix1tt a El Cap. Les regions del 'Nord de la província d'El Cap so
üeixen el més gran eixut registrat en so anys. En algunes comarques no 
ha ca igut nua gota d'aigua durant quatre anys. 

:-\ Beaufort-West no ha plogut eles del desembre últim. A Fraserborg 
fa 30 mesos que no ha estat Yist un nítvol. El bestiar mor de set. Els 
xacals ,.;ón cacla elia més perillosos. 
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• Protecci6 sol·licitada. La Cambra Oficial Agrícola de València ha de
manat al Govern que mantingui la 'barrera duanera pel moresc i que aug
menti la de les mongetes, per convenir així als interessos de Ja comarc:1. 

El Sindicat d'Exportadors de vins de Vilafranca del Penedès ha adreçat 
al President el Govern Ulla carta-exposició en la que expressa l'estat cala
mitós del comerç d'exportació del vins. En el document s'assenyalen uns 
quants extrems com a put1ts que necessiten resolucions urgents, per tal de 
guarir en allò que sigui possible els greus mals .de la· viti-vinicultura. 

Entre els extrems més remarcables cal prendre la demanda de què es 
deneguin les autoritzacions de poder exportar per ports o per ú-onteres a 
cases que no paguin la contribució de criador-exportador, comerciant-expor
tador o societats anònimes que tinguin cellers .i es dediquin al negoci dels 
vins, excloent aquelles que solament fan d'agències o comissionàries per 
emparar comerciants que, sense tributar com exportadors, volen fer ¡:¡ego
eis més o menys rodons amb exempció ülegal de certs impostos. 

Es demana també amb insistència la 'reducció, encara que només sigui 
temporal, de nòlits i transports ferroviaris, especialment aquests, que 
estimen desproporcionats amb relació als vins que es poden exportar amb 
destí als mercats estrangers, ,i m1a bonificació de l'Estat d'una quantitat 
a determinar per cada hectolitre de vi exportat, cosa que tot i ésser una 
protecció al comerç exportador de vins, podria utilitzar-se tant com es recap
tés al reclam o propaganda dels vins nostres arreu de l'estranger, previs 
els estudis coneixen;1ents cònvenients dels gustos i aptituds de cada 
mercat. 

Somena·ment d'nna Co-rnissi6 de regadi1,s. La «Gaceta• ha publicat Ulla 
'R. O. de Foment nomenant Ulla Comissió en Ja qual estaran represe~tats 
1 'administració i els propietaris i parcers o masovers de la zona del Segura, 
per tal de procedir a la modulació i ordenació dels regadius, en forma d'acon
seguir el '.una manera equitativa la reversió de la propietat el e les aigües a 
favor dels propietaris de les terres, afectant-les a les terres mateixes, i 
per a proposar a l'aprovació de la Superioritat, ensems que aquest 
règim de reglamentació i ut1ificació, els plaus d'obres i millores que els 
enginyers ban de pesentar en el seu dia. 

' Oficina Internacional àel vi. Com havíem indicat anteriorment, a Pa-
rís hom ba fundat una Oficina Internacibrral del vi, l'objecte de la qual és 
arribar a la unificació de tots els elements i reformes que puguin beneficiar 
a la viticultura. L'oficin¡¡. indicada és el resultat de les conferències interna
cionals que es reuniren a París sota els auspicis dels governs francès, espa
nyol, italià i grec. 

Amb posterioritat s'han adherit els governs d' Austria, Hongria, Mèxic, 
Xile, Tunísia i Luxemburg. 

Hom espera qne quan estigui en plenitud de funcions l'Oficina del vi, 
tots els països vinícoles ja èstaran adherits, formant una mena de bloc de 
productors de vi. 

Aquesta organització internacional d'Estats viti-vinícoles arriba amb 
gran oportut1itat, precisament al moment que els grossos de Nord-Amèrica 
reconeixen el fracàs del règim sec i que l'opinió dels Estats Units reclama 
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l'autorització de la venda de la cervesa especialment dels vins d'escassa 
graduadó alcohòlica . 

La importació de blat de ·moro. Un diarí de Vigo publiéa una instància 
que els agricultors i propietaris de bestiar del partit judicial de Corcubió 
han dirigit recentment al ;ninistéri de Finances en súplica de que, tenint 
en compte l'escassetat de collites, origina~a per la sequedat, es permeti la 
lliure importació de blat de moro o que en tot cas s'apliqui l'aranzel actual 
a dues pessetes els cent quilos. • 

INFORMAC.IONS COM E RCIALS 
Adobs. -Superfosfat d'os de r8-2o per roo d'àcid ·fosfòric i mig per ioo 

de nitrogen, a 17 pessetes els roo quilos ; superfosfat de calç de 18-20 per ro.:> 
d'àcid fosfòric soluble, a n,so; superfosfat de calç de r6-r8 per roo d'àci1 
fosfòric soluble, a ro,so; superfosfat de calç de 13-15 per 100 d'àcid fosfòric 
soluble, a 9,50. 

Sulfat amònic de 20-21 per roo de nitrogen, a 4o,so pessetes ; nitrat de 
sota dc rs-r6 per 100 de nitrogen, a 40. 

Sulfat de potassa de 90-92 per 100 de puresa, equivalent a 49-so per roo 
de potassa pura, a 33 pessetes ; clorur potà.ssic de 8o-8s per roo de puresa, 
equivalent a so-sr per 100 de potassa pura, a 28. 

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

Tot preus 19er roo quilos i per vagó complet . 

Anticr-iptogàmics i inse.cticides.- Sofre precipitat (gris), a 8 pessetes el 
sac de 40 quilos ; sofre sublimat (flor), a 20 pessetes el sac de so quilos ; 
sofre de terròs, a 29 pessetes els roo quilos ; sofre de canó, a 40 pessetes 
els roo quilos. 

Sulfat de ferro en gra, a 13 pessetes els 100 quilos; ídem en pols, a 14. 
Preus per partides de certa importància. 

Bestiar, cm·ns . - De llana, anyells, a so; primals, a so; ovelles, de ;o 
a 76 ; porqui (gras), de 23 a 25 pessetes els ro quilos de pes viu ; bo vi, 
de 2,90 a 3,20 pessetes el quilo ; gallines, de r6 a 26 pessetes el parell ; 
pollastres, de 13 a 21 pessetes el parell ; conills, de 6 a r2 pessétes un. 

Cereals i farines . -:No hi ba gaire animació en la demanda dels blats 
en el moment actual, encara que no cal creure per això que els preus 
ÏJ.agin de davallar per ara·. El motiu de l'abstenció actual és la rebaixa que 
hi ha hagut recentment en la taxa de les farines, rebaixa que repercuteix 
de seguida en el marge de benefici del comprador, i que porta com a con
seqüència lògica immediata una momentània abstenció en les compres ; la 
fórmula clàssica catalana : «a veure venir•. 

Les farines s 'aguanten fermament. Hi ha bona disposició compradora 
per a les classes corrents millors, les quals, de moment, són força sollici.-
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tades. Les de qualitat extra també són objecte de regular nombre de transac
cions, encara que 110 amb la mateixa demanadissa que es nota en les quali-
tats corrents. · · 

Com que a la «meseta" estan fern1s de preus, no seria impossible una 
ll eugera puja. 

En els ordis hi ha més oferta que elies euclan-era, i a millors preus, 
cosa deguda en gran part a haver-se estroncat l'exportació que en quanti
tats força apreciables es venia efectuant pels nostres ports. Si les embarca
des no es podeu reprendre dintre d'un lapsus de temps no massa llarg, 
el preu de venda d'aquest gra perdrà ràpidament la situació privilegiada 
que gaudeix. 

Torna a normalitzar-se la situació del moresc a base de l'autorització 
del seu mercat lliure, podent altre cop veure's les naturals oscillacions rle 
preus degudes a les ofertes i les demandes. Aquests darrers dies hom ba 
vist bon nombre de: compradors que per tal de sostreure's al règim que
els · imposava quatre misèries per assortir-se, han realitzat compres consi
derables, de quantitats que fins ara sols semblaven pròpies per a comer
ciants. 

Blats : Aragó i Navarra, 47 a 49 ; Castella i Manxa, 45 a 46 ; Extre
madura, 44 a 44,50; Urgell i Vallès, -46 a 47· (Preus en pessetes 100 quilos, 
sense sac, damunt vagó origen.) 

Farines : Força, 70 a 75; extra local, 66 a 66,50 ; corrent local, 64 a 64,50; 
extra-blanca Castella, 66 a 66,50 ; blanca corrent Castella 64 a 64,50 ; baixa, 
46 a 47· (Preus eu pessetes sac de 100 quilos damunt carro Barcelona.) 

Arròs : Bomba Calasparra, 132 a 134 ;· bomba, rro a 120 ; selecte, 59 
a 6o; matisat, 57 a 58; Bell-lloc base O, 54 a 55; trencat, 43 a 4$· (Pessetes 
per roo quilos.) 

Altres cereals : l\'loresc Plata, 37 a 37 ,so ; ordi Urgell i comarca, 34,.50 
a 35; ordi estranger, 32 a 33; civada Extrem,adura,. 38 a 39; civada estran
gera, 35 a 36 ; escaiola Andalusia, 6o a 65. (Pessetes per 100 quilos.) 

Despulles : )\Túmero 3, 25 a 26; número 4, 22 a 23 ; segones, 19 a 20 ; 
tercéres, 17 a r8 ; quartes, 16 a 17. (Preus eu pessetes els 6o quilos, amb 
·sac, damunt carro Barcelona.) · 

Menut (prims), 17 a 18; segonet, 15 a r6; segó, 13 a 14. (Preus en rals 
la quartera de 70 litres, sense sac, damunt carro Barcelona.) 

Fruits secs. -Ametlles en closca, mollar, de 210 a 230 pessetes; amet
lles en gra, llargueta, a 550; Mallorca escollida, a 435 ; propietari sense 
trossos, a 425 pessetes els -100 quilos. 

De 1 'última informació fins ara, els preus de les ametlles ban sofert 
una formidable baixa, sobretot en algunes varietats, les classes n1és bastes, 
i si es té en compte el temps que feia que es venien aguantant els matei-. 
xos preus. 

La baixa cal atribuir-la a haver-se trobat ara, de cop, considerables 
estocs procedents de la nova collita sense cap probabilitat d'embarcament, 
per culpa de l'ametlla italiana, que resulta força més econòmica en els 
mercats compradors. Si amb temps hom hagués anat prenent compro
misos escalonats per a l'exportació d'aquest fruit, una riquesa que a Cata
lunya no podem negligir, segurament que a l'hora de la batalla ens ho 

• 
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hauríem pogut mirar força més trauquillament, i no hauriem cle passar per 
la vergouy~ que representen aquestes ràpides i crescudes oscülacions. 

Avellana : negreta escollida, a II5 ; garbellada, a no pessetes els 58 qui
los. Gra primera, a 425 pessetes els 100 quilos. Aquests preus són força 
pel dani\mt dels de les anteriors informacions, car en l'avellana en gra.. 
solament havem guanyat nou duros per IOO quilos. La puja que tenim <>1 
goig d'assenyalar serà la benvinguda pels nostres pagesos, lassos .de dona; 
les avellanes a preus rebentats. 

Cacauets pelats, a II5 pessetes els 100 quilos ; tt·es graus blancs, ue 
primera, a 125 ; dos graus blancs, de primera, a n o pessetes els roo quilos. 

Pnmes : de Màlaga, a 8 pessetes l'arrova; Managuet, de I7 a 18; mosca
tellanes, de 12 a r 3· 

Nous : escollides, a II5 pessetes els IDO quilos; colliter sense trossos, a 86·. 
Panses de Màlaga (nou gotims) : .-Royaux••, a 14; «Sur choix•, a 13; 

Imperial, a r6 ; en gra, a 9 pessetes la caixa de ro qtúlos .. (En caixes de 
2 i mig i 5 quilos sofreixen augment per l'import de l'envàs.) 

Panses de Dènia : Preus sense variació. 
Figues de Fraga o de Mallorca, preus sense variació sobre els assenya

lats darrerament. 
Pinyons pelats : catalans, de 515 a 525 ; de Castella', de 520 a 530 pes~ 

setes per roo quilos. 

Farmtges i aliments per al bestiar.- Alfals, 6,50 a ¡; palla llargueta, 
4 a 4,50; palla curta, 4 a 5· (Preus en pessetes els 40 quilos, damunt carro 
Barcelona.) 

Polpa remolatxa país, 2¡ a 29 ; turtó de coco, 30 a 32 ; farina de llino
sa, 32 a 34· (Preus en pess~tes els roo quilos, amb sac, damtU1t carro 
Barcelona.) 

Garrofes : Italia~1a i Xipre, 48 a 49; negra Vinaroç, 49 a 50; negra Cas
telló, 49 a 50 ; negra l\{atafera, 45 a 46 ; negra roja, 46 a 47 ; Eivissa, 41 
a 42; Mallorca, 40 a 4r. (Preus en rals els 42 quilos, sense . ac, damunt 
carro Barcelona.) 

Llegurns. -Llenties, So a 95; faves ExtJ·emadura o Andalusia, 49 a 50; 
faves estrangeres, 46 a 4ï ; favons estrangers, 48 a 50; veces Andalusia, 9,50 
a 40; erps, 35 a 36, titus, 38 a 40. ' 

Mongetes : Mallorca, So a 82; Prat, noves, 75 a 7?; estranger, segons 
classe, 55 a 75· 

èigrons : Saüc, 175 a .r¡6; blancs ar. alf. 44-46, 130 a 131 ; blancs 
ar. alf. 48-50, ;r2o a .122; blancs ar. alf. 52-54, 98 a roo; blancs ar. alf. 
58-6o, 87 a 88 ; blancs ar. alf. 6o-65, 75 a So; pelons, 6o a 85. (Preus ·eu 
pessetes els roo quilos, amb sac, damunt carro Barcelona.) 

O /.is. -Mercats comarcals : 
Oli d'oliva fruitat, extra, de 10,40 a n,ro pessetes la quarta de 3,900 

quilos ; ídem fi, de 9,70 a 10,40 ; ídem corrent, de 9,30 a 9,~. 
Oli de pinyola, groc, de 128 a 133 pessetes la carga de rr5 quilos; ídem 

verd, de 120 a 125. 
Preus de venda a la plaça : 
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Oh ..:•oliva: Corrent, a 243,50 pessetes; superior. a 256,'70 pessetes; 
classe fina, a 282,80 pessetes; classe extra, a 295,65 pessetes : • 

Mercat sostingut. 
Oli de pinyola: De color verd de primera de 121,75 a 126'10 pessetes; 

groc de primera, de 143,50 a 147,85 pessetes; groc de segona, de 121,75 a 
126,10 pessetes ; fosc, de 100 a 104,35 pessetes. 

(Sense envasos). 
Oli de coco : Blanc, a 172 pessetes ; Cochin, a 200 pessetes; Palma, a 205 

pessetes . 
(Amb envasos). 
Oli de llinosa : Cru, a 160 pessetes; cuit, a 168 pessetes; sense color, a 

190 pessetes. 
(Sense envasos). 
Oli de cacauet : Corrent, a 247 pessetes ; Refinat, a 260 pessetes. 
Tot pessetes els roo quilos. 

Ous.- Frescos EtÍ1pordà, a 91,50 pessetes el compte de 30 dotzenes; 
Vilafranca o Granollers, a 97 pessetes compte ; Segar.ra, a 73 ; Urgell i Se
garra, a 70 ; Eivissa, a 72 ; Mahó, a 74 ; Mallorca, a 71. 

Vins.- Les ver~nes vénen quelcom retrassades per causa dels mals 
temps que han regnat últimament, però en les comarques del litoral que 
s'han trobat més arrecerades, le,s vinyes es troben avençades de més de 
quinze elies que les de 1 'interior. 

Enguany els llocs que han sofert poc dels temporal.s i han cuidat com 
cal les vinyes t~ndran una collita r~m1,meraclora, però per dissort les notí
cies que ens arriben són de què cada dia són més grans les extensions de 
vinya que no reben les cures. necessàries, a cansa de l'enviliment del preu 
del vi. Això quan no s'arr~nquen importants superfícies de vinyets per a 
destinar-les a d'altres conTeus més recompensadors. 

En conjunt, creiem que la collita total de l'any present no superarà pas 
l'anterior i a les causes citades hem de referir-nos per trobar la correspo-
nent explicació. ' · 

El mercat està sostingut i els preus tenen tendència a pujar modestament. 

CONSUL·TORI 

LLUÍS MARS.\L 

f!n aquesta secció contec;tarem gra· 
tuït · men t i per torn ri,¡orós a totes 
les consu ltes que facin els lectors 

f. M., Reus. El fulletó del senyor Ripoll Jordà sobre el conreu de l'ave
llaner és publicat si no recordem malament a Alforja. No val pas la pena 
que el cerqui. 

M. R., Tarragmt,a. No endevinem quin pot ésser l'insecte que ataca els 
seus albercoquers. Convindria que ens llonés dades més ,concretes .. 

La mort de les perere,_ al cap d'un any de phúttades pot ésser deguda, 
.com vostè pensa, a podridura de les arrels. Si és així, no hi ha altre remei 
que deixar passar uns quants anys abans de refer la plantació. 
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A. T., Ciutat. Avui no és possible l'agricultura sense adobs qrum1cs. 
En això té tota la raó el seu masover, com té també raó sostenint Ja neces
sitat d 'alternar adobs químics i adobs orgànics. El seu masover mereix les 
nostres felicitacions. Sobre la qüestió pot estudiar el tractat d'adobs editat 
per la casa Salvat i del qual és autor l'agrònom francès Garola. 

C. F., Ciutat. Es difícil de netejar una bóta que hagi contingut oli per 

poder-hi posar vi. Provi de rentar-la amb una solució calenta de carbonat 
de sosa. Esbandeixi-la vàries veg-ades i després ompli-la d'aigua i deixi
l'hi alguns dies per veure si pren mal gust. 

Per millorar el seu oli, cosa força difícil, assagi el següent procediment. 
En 20 litres d'aigua posi soo grams de cendrés de fusta i 50 g-rams de calç. 
Quan tot està ben desfet filtri a través d'una tela. El líquid filtrat el ba
rreja amb so litres d'oli agitant enèrgicament. Deixa en repòs, decanta i 
després renta l'oli amb aigua freda. R. S . 

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

CALENDARI 
de. sembres i plantacions 'de les Hortali sses i Farratges més 

generalitzats o cuitivats a Catalunya 

SETEMBRE I OCTUBRE 

HORTALISSES 
Se sembra: 
Bledes grogues o blanques.-Blecles . morades per a bivern.-Ceba ver

mella y,er a cabeçar. Ceba dolça de Sant Vicens.-Ceba blanca, gros
sa.-Ceba d'En Camp~ny.-Co1 de cab''ell o de solclat.-Col de rasqna o 
paperina.-Col genovesa .-Col borratxona.-Col de Milà g-rossa.-Col molt 
grossa, francesa .-Enciam escaroler de primavera.-Enciam llarg, blanc o 
romà.-Enciam llarg, negre o gabaig.-Escarola de cabell d'àngeL-Esca
rola doble, crespada.-Espinacs .-FaYes primerenques.-Fesols tardans (a 
primers de setembre).-Julivert.-Nap llarg, blanc.- ·ap llarg-, negre.
Nau rnl ó, blanc.-Nap roéló, negre.-Pastanaga de taula.-Pèsols nans 
de set setmanes (mil1or en setembre).-PèsoiS alts, cle desgranar.-Pèsols 
alts, tirabecs o capuxtins.-T'èsols nans, verds, d'Austràlia.-Porros.-Ra 
Yanets mitjaus.-Ravanets rodons .-Raves Ilargs.-Remolatxa de taula.
Cerfu 11.-X icoira.-Xirivies. 

Es planten: 
·\lis primerencs. - Escalunyes. - Escarxoferes.-Maduixeres (millor en 

octubre.) 

FARRATGES 
Se sembra: 
Alfals .-Col geganta.-Nap gros ·de bou.-Pastanag-a grossa (millor en 

agost).-RaYes grossos de bou.-Trèbol gros o Trèfula.-Trèbol anual o 
herba fe.-Trepadella.-Veces.-1 les herbes dels prats. 

Per majors detalls dirigir-se a •Especialidaàes Agrícolas Truffaut, 
S. A.», Passeig de Gràcia, 49, Tel. 26-so-G. 



SEGADORA-AGABELLADORA I 
KRDPP "GOLONDRINA" 

per a una 
cavalleria 

La segadora ideal per al petit.agricultor. Proveïda de rodes de ferro forjat, 
engranatges tapats amb bany d'oli. Pesa 270 quilos i pot treballar perfec-

tament en bancals i entre arbres · 
Regadores-lligadores i dalladores KRUPP 

LES MILLORS MAQUINES PER A L'AGRICULTURA 

PERE 
Passeig · de la Duana, 15 

PARÉS 
B~RCBLONA 

LA BOMBA. que ÉS L A l 

TANK 
· reuneix les ca
racterístiques 
mésavantatjoses 

, La úNJ:G4. que no té estopada 
No necessita engrassament 

Constructor exolusin: 

J. Maristan:v Gasajuana 
Oficines i Tallers: Prim, 86 i Madoz, 1 
Telèfon 265 B. - BADALONA 

OLI per a MOTORS DIESEL i SEMI-DIESEL 
E: millor per a tota classe 
de motors: Usant aquest 
oli, els augmenteu la vida 

De venda a Barcelona: 
Stat. Marca Bl León 
Plaça de Catalunya, 20 

Indústries Ba bell Nervlón 
Carretera C. '\ntúnez, 65 
CATASÚS I COMfl.• 
Passeig de Colomb, n.• 20 
Joan I Gaietà Vilella 
Passeig de Sant joan, 104 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu «Agricultura» 
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PI?ECIO : 

¡¡LABRADOR!! 
Si te ofrecieran una pareja de 
mulas que arase màs lierra en 
menes horas que las demàs y 
que una vez acabada la labor no 
necesirara pienso hasra la pró
xima vez que la utilizaras, ¿no la 
cómprarías sin vacilación? 

Pues esto es el tractor FORDSON 
únicamente que en vez de ser una 
sola yunta son tres para lodas 
las faenas del año, conducidas 

TRACTOR 5.200 
por un solo hombre y un solo 
apero de labranza. 
Después de terminadas las faenas 
en el campo, el FORD.SON se 
emplea como motor fiio para ac
cionar trilladoras, bombas de 
agua. etc., pudiendo colocarle en 
cualquier silio de su granja o en 
otro Jugar apart ad o si asile con
viniera. 

Ouardab•rro• . t80 
Fdbrlc:a 6arctlona 

Dlrlglrse • los ~genlt s ford 
y pedir uoa dtmostración 

FORD SON 

A. LÓPU LUUSAS, IMP. , DIPU1'ACJII"' o, 


