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SUMARI: L'er:ugueta dels ametllers, per Joan AgUiló i Ga1·sót .- Nitrat de sosa o sulfat amònic?, per 

Llu.ls Tiaí -La nova llei sobre els vins, per V. Vilà i Cahué.- La cria d'ànecs, per A. Pimentel.
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L'erugueta dels ametllers 

N PTimitiu Ayuso, com a president del Consell de· Foment de 
Tarragona, sentint l'aspiració del Consell i freturós de trobar 

solució al greu problema de l'erugueta de l'ametller, ha encomanat · 
a l'enginyer agrònom D. Antoni Almirall i al que firma aquestes 
ratlles, . l'estudi de la biologia d'aquest insecte i la lluita més conve-
nient. 

Són aquestes ratlles com un avenç de les experiències i resultats 
obtinguts. 

En son dia el Consell publicarà un estudi més complet de les ob
servacions fetes a Mora i Miravet. 

Estem a primers de febrer de 1926. Eh. ametllers de Mora 
d'Ebre estan tots ·florits ; aquella blancor enlaira Í' esperit vers les 
coses qivines i no podem ni un so1 instant deixar de pensar en el 
Creador. 

Anem observant els ametllers un a un, branca per branca. En 
tots observem un sens fi. de petites eruges (l' 81'ugueta) que mideixen 
llavors uns quatre millímetres ; tenen una fai.-x:a dorsal de color mo
rat, 1 dos ' n;ngl'es paraJ.leles per costat de mamellons recoberts de 
rígids pèls negres ; de pèls, menys rígids, està recobert llur cos. 
Recon~ixem en elles les erugues de la papallona A g !aope mfa~1sta. 

Anem veient què fa. Sospita l'ull expert de l' Alrrürall que al
menys del 2_<:; de gener ençà que aquesta eruga menja de l'arbre. Què 
menJat De la flor, el calze i els pètals, foradant-los; en ésser al 
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febrer, menja fulles i fruits tendres, no deixant m les nervadures. 
Pel març ·-arriba a son desenrotllament total i llavors mideix apro
ximadament un centímetre . Abans d'arribar a aquesta talla sofreix 
vàries mudes. 

Des de primers al 20 de març les erugues van transformant-se · 
en crisàiides ·; per això en aqueix període poden observar~se eu el 
mateix arbre larves i crisàlides. 

Les crisàl_ides estan revestides d'-qna pell coriàcea esblanqueïda, 
de forma àrronyouada (els pinyons). Genera~ment les crisàlides es 
troben en les extremitats de les rames de l'arbre; també, però, s'en 
troben, no tant abundosament; per les soques a un metre almenys 
del terreny . 

Des de primers d'abril fins al 20, s'observen les papallones vole
tejant pels ametllers al fort del sol. De cada crisàlide una papallona ; 
¡ com estaria l'arbre de larves i crisàlides! Hi ha rameta• material
ment recoberta en la seva extremitat per crisàlides, ' unes tocant-se 
amb les altres. Les 'papallones, els mascles són de menor tamany de 
cap ; antenes negres, t òrax i abdomen negres, amb una faixa ver
mella en .forma de collar en el protòrax . Ales planoinclinades, les 
superiors amb una faixa vermella per tots els costats interns, la resta ' 
grisa fosca ·amb reflexos metàUics ; les inferiors de color gris molt 
clar am12 úna taca angular vermella gairebé tocant al costat intern ; 
la base d'aquesta taca en direcció a l'extremitat de 1'ala. 

Les femelles són de tamany més gros i menys voladores; a1x1 
que s 'inquieta l'arbre per a. fer-les volar emprenen un vol pesat i 
van de seguida a terra.. Són dels mateixos colors que els mascles, 
dels què es diferencien per'què la fai'Xa vermella de les ales supe
riors comença al peu i no arriba a la meitat. Ni la perícia de l'amic 
Almirall no pogué observar una feme1la en terra en actitud de pondre 
ni menys .cap postura. Creiem, amb tot, que una més afortunada ob
servació trobaria algunes· postes e¡¡ terra. 

L'acte de l'acoplament es verifica sense· senyals aparatoses, i la 
pos1ció és d'abdomen oposat per les puntes. 

Les postes es verifiquen al poc de là fecundació ; així es poden 
trobar en un mateix arbre papallones volant, altres acoplant-s·e i 
ensems postes. 

Els ous els _dipositen per grups fdrmant uns petits munts lligats 
per substància adhesiva i uns filaments se~osos. Són de color groc 
molt petits i la mare els posa ·en les anfractp.ositats de les soques, al 
descobert, i també en les mateixes soques i rames grosses davall de 
l'escorça; per .aital fi sembla té l'oviscapte retràctil .i llarg coll" la 
meitat del cos. · 
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D'unes cries fetes en el Laboratori, el Sr. Almirall pogué comp
.tar, de les postes de tres femelles, 790 ·ous o siguin més de 250 pet.. 
femella. 

L' Aglaope-és insecte de mun.tanya; això explica per què no cons
titudx :flagell als plans. 

Els ous s'aviven, però fins a últims de maig i segona desena de 
juny no s'.observen les larves rosegant les fulÏes. Però aleshores .les 
mengen amb tanta avidesa, que els ametllers afectats semblen tal

'ment rl>stits per un vent calorós. Mengen les fulles, respectant sola
ment. l'epidermis supeFiqr; manta · vegada, però, deixen sols l' epi
dermis inferior. Van tan afamades, perquè en 20 o 25 dies hau de 
subvenir no solament a les necessitats del viure activament, sïnó que 
han d'acumular energies per a poder passar l'estiu i la tardor. 
Compteu, doncs, amb 25 dies, si en fa de mal als arbres! 

En la tercera desena de juny poden veure's. les eruguetes com 
.([esc~ndeixen de les rames més primes a les més grosses, i d'aques
tes a les soques, per a amagar-se· davall i'escorça i fer-se un capell 
que les resguardi. En aqueix capell resten aletargades i viuen grà
cies a les energies emmagatzemades- en. juny. No en surten fins al 
gener o' febrer, quan rebrota a nova vida l~ametller. En aqueix pe
ríode si hom sacseja l'arbre, seguidament es veuen els fils de seda 
que fa la larva per a descendir a terra, o traslladar-se a altres ar
bres emportada pel vent. 

L'eruguda ama el -fred, així com la Cochylis, Polycrqsis i Pi~ 
ralis. papallones causants del cuc del raïm, amen la calor . 

E ls propietaris de les contnides on l'erugueta fa mal, la com
baten treienl l'escorça de l'ametller entre agost i novembre; la cre
mt>n i després posen en les soques unes cintes de Tanglefoot, per 
tal que no puguin ascendir les larves caigudes. 

A(;)_uest procediment és racional, perquè neix de cert coneixement 
· de la biologia de l' Aglaope, però resulta molt car, i a més, de no 
molta eficàcia, perquè moltes erugu-es arriben a saltar el pont de 
Tanglefoot; les primeres moren enganxades per la pasta, però ser-, 
veixen de pont per a les altres. 

El procediment que nosaltres aplicàrem a Mora d'Ebre i Mi
ravet, i que elis · ha donat magnífics resultats, és el següent : 

Polvoritzar l'arbre amb la següent fórmula : 

Aigua ..... . .. ..... .. 

Melassa ... ..... . .. . 

Arseniat di-pl{Imbic .. . . ... 

roo litres. 

6 quilos . 

400 grams. 
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Aquestes polvoritzacions ban d'~p1icar-s~ en la primera quin
zena de febrer i repetir-les vuit o de'u dies després. 

La mateix:r fórmula i -aplicació ha de fer-se duran t la primer~. 
desena de juny. 

Recomanem que l'arseniat de plom s'apliqui tal com hem indi
cat i no que s 'obtingui per doble descomposició entre l' arseniat de 
sosa i l'acetàt· de plom, car en aquest cas a més es forma acetat de 
sosa, sal enormement repugnant per a la larva, que llavors pre- · 
fereix no menjar abans que ingerir una substància tan desagrada- , 
ble. Això explica els fracassos obtinguts emprant ar seniat de plom 
en aquesta lluita. 

La · melassa de la fórmula serveix per a fer-la més adherent Í 

més apetitosa a la larva. 
Per a no allargar més aquest article, deixem de relatar unes 

curioses observacions realitzades a Miravet, que confirmen d'una 
manera encoratjadora els èxits obtinguts amb la fórmula precedent.. 

JóAN AGUILó I GARSOT 

Nitrat de sosa, o sulfat , amònic? 

A QúESTA és la pregunta que molts agricultors es posen avui en . 
dia, degut a la gran propa'ganda comercial (no campanya cien

tífica) que s 'està fent a: base1 del S~lfat amònic ï" d'altres productes 
sintètics. 

Nosaltres abans que el comerç havem de posar sempre la veritat 
que es basa en l'experimentació. Es per això, per a veure de des
fer aquest error que envaeix el camp de gairebé tota la pagesia, que 
sense gaire experiència en matèria d'adobs, escolta i11conscient tot 
ço que li diuen amb fins interessats els venedors d'adobs i les cases 
importadores del producte ~smentat en forma de fulles, calendaris 
·agrícolf:!s i altres mitjans propis a prqpagar els productes per ells 
elaborat&. Què faríeu vosaltres en el seu lloc? A cada un de vosal
tres deixo •la feina de contestar; i fet això anem aJ què ens interessa, 

. ço és, dilucidar el què és objecte de l'article . 
Nitrat de sosa, o sulfat amònic? Anem per parts. 
El sulfat amònic i el nitrat de sosa són sens dubte els dos ele-
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ments millors i més eficaços per a restituir a les terres de conreu 

el nitrogen que n'hem extret o bé que li manqui, per sa .natural 

pobresa. 
No obstant, no sempre és bo emprar l'un dels dos adobs indis

. tintament, sinó que l'uh té propietats que e~tà lluny de tenir l'al

tre i que precisa¡,nent és precís que l'agricultor conegui per a treu

re'n el major partit i;>ossible. 
D'aquest estudi, en deduirem que si bé hi ha lloc per l'un i P.er 

l'altre dels dits elements, cal, però, 'posar cada un d'ells al lloc que 

li pertany en bomi lògica i bona administració cultural. . 

El nitrat de sosa conté 15,5 %· de nitrogen nítric, i el sulfat amò

nic 20 a 20,5 % de nitrogen amo'niacal. Ara bé, l'azot nítr~c és di

rectament assimilable per les plantes, en canvi l'azot amoniacal per 

a ésser assimilable per les plantes, cal que es transformi en azot ní

tric. Per a nitrificar li cal l' ajut d'un microbi nitrificant, matèria 

orgànica (alimev.t del microbi), calç o altra base similar per a satu

.rar l'àcid nítric format, humitat moderada i calor adequat. 

D'això e'n dedueix fàcilment que per un temps fred o sec no cal 

~sperar res del sulfat amònic, menti-e que el nitrat, per la seva im

mediata i gran solubilitat, actua en el precís moment que la planta 

el necessita i 48 hores després d'haver-lo esbargit ja en notem els 

beneficiosos efectes. Des d'aquest punt de vista, cal concedir una 

' gran superioritat al nitrat. Així, doncs, en ~ortir de l'hivern cal 

recórrer al nitrat de sosa per a donar nova vigor i despertar la ve

getació aturada pels freds de l'hivern. 

El sulfat amònic, en les condicions més favorables, necessit-3. de 

3 a 4 setmanes per a nitrificar ; de més a més, sols el go % del sulfat 

amònic es transforma en nitrat i el restant es perd en l'atmosfera .en 

forma de carborl'at amònic, que és molt volàtil, o es fixa en forma 

insoluble amb els silicats dobles argilosos, que potser més tard se

ran solubilitzats i allavors utilitzat el nitrogen combinat. Hi ba més 

encara. En quant a les terres en què es deu haver d'emprar el ni

trat, es pot dir sense excepció de cap mena, totes les terres l'accep

ten i dóna una exuberància a les collites que no produeix en tan 

alt grau cap altre adob. 
El sulfa•, amònic, en canvi, no es pot emprar amb èxit en totes 

les terres. 
Les que no tenen calcari no admeten el sulfat amònic, car el cal

cari és element .necessari, corri hem vist abans, a la nitrificació. 

En te~es massa calcàries no convé tampoc, perquè descompo

sant-se, forma gran quanti.tat de carbonat amònic que es volatilitza, 

sobretot quan la temperatura és apta per a la nitrificació. En les 
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terres lleugeres tampoc hi va ga1re bé, car assecant-se fàcilment, 
com s'assequen, queda a:turada la nitrificació. Sols en les terres for
tes argilenques, regularment calcàries, el sulfat amònic hi v:a bé i 
està veritablement en son lloc. 

Anem més enllà encara. 

Él sulfat amònic té com a element secupdapi l'àcid sulfúric 
que totes les terres contenen en quantitat més que suficient. 

El nitrat de· sosa conté sosa que pot reemplaçar la potassa . en 
determinades ocasions , quan aquesta manca .i, sobretot, en les ter: 
res més o menys calcàries. · Mr. Schreiber ha practicat varis ex
periments en aquest sentit, havent obse1;vat que la sosa del nitrat 
eqNival a un 20 % del valor de la potassa; pel;' tant, els 35 quilos de 
sosa, que contenen roo quilos de nitrat, en substitueixen 7 de potas
sa, cosa que no cal pas menysprear. ' 

El poder absorbent del nitrat per l'aigua és molt major que él 
del sulfat amònic i és per això que s'ha experiment~t que 1~ collita 
en creixement sofreix molt menys de la sequera adobada amb nitrat 
que amb sulfat amònic (condició general a Catalunya). 

Per la PJ.ateixa raó de la gran solubilitat, el nitrat circula més 
fàcilment per la terra conreada, mentre ·que el sulfat amònic és 
fortament retingut per la terra, dificultant així molt la seva difúsió, 
i és per això que no s'empra m,ai en cobertura, o sigui a la primave
ra, sobre els conreus, sinó que s'ha d'enterrat" abans de la sembra, i 
per un cop de ganxos. 

Molts s'agafen justament en aquesta gran qualitat del nitrat 
per a fer-li inju..stament la guerra, pen~ jo vos diré que el nitrat és 
com la sal dels terrenys saladencs, que si bé per un excés d'aigua 
pot ésse~ afonat al fons de la terra conreada, puja amb l'aigua 
que. ,es va evaporant ; però no arriba mai a la superfície, perquè les 
arrels, en quant el trob~n; se l'assimilen am,b una voracitat gl-an, 
deguda a la fam qu.e . en tenen. Una experiència és ben concloent 
en aquest sentit i en favor del nitrat i és que les terres adobades 
amb ell presenten plantes més ben proveïdes d'arrels i que afonen 
molt més qtie les adobades a base d'amoníac, del què se'n segueix 
major alimentació, menys perill per falta d'aigua i, per fi, el qu,e 
mil voltes s'ha experimentat i és que a igual quantitat de nitro
gen sempre dóna més rendiment allò que s'ha adobat amb nitrat que 
amb totes · les demés classes d'adobs nitrogenats, inclús el sulfat 
amònic, que ve immediatament després. 

Ara bé, per acabar citarem els resultats de varis anys d'expe
riments de Mr. vVagner, de Darmstadt, qui sobre r.8oo assaigs ha 
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- trobat que sempre era utilitzat en molta major proporció l'azot 

del nitrat que el del sulfat amònic. 

Mr. Damseaux redueix aquesta proporcionalltat amb ní1meros i 

ens diu que en les condicions generals de l'agricultura de roo parts 

de nitrat. de sosa aplicat com a adob se n'aprofiten unes 6o, i de sulfat 

amònic sols se n'aprofiten 45· Per comparació veiem que el tant per 

cent de la utilització de l'azot amoniacal és d'un 7.5 % tan sols de la 

de l'azot nítric que és el del nitrat de sosa. 

Lawes i Gilbert, a Rothaursted, en 50 anys d'experiments sobre 

tota mena de conreus, han obtingut resultats concloents sobre la su-

perioritat del nitrat de sosa damunt el sulfat amònic. · 

Déherain confirma, amb el seu gran prestigi en_ qüestions agronò

miques, els estudis de Lawes i Gilbert. 

E~ tesum, , de tot l'exposat, donat el cas ben palès que l'acció 

del nitrat és immediata, ràpida, segura i que no està sotmesa a cap 

circumstància fortuïta, mentre que ~1 sulfat amònic del qual una 

part resta inactiva i l'altra no· actua més que quan les condicions de 

nitrificació li són favorables, l'agricultor, ' en la major part dels casos, 

però sobretoí a la primavera i l'istiu, ha d'empr.ar amb preferència 

marcada el nitrat de sosa, en tots els conreus i en totes les terres 

sense restricció. 

LLUÍS TIC6 

La nova llei sobre els v1ns 

VII 

S EGONS l'article 4, apartat C, de la nova ]]ei de vins, mentre 

l'esperit de vi procedent de vi no sobrepassi el preu de 250 

pessetes hectolitre, l'esperit de brises, piquetes i subproductes de 

la vinificació i l'alcohol de melasses hauran d'ésser emprats per a 

usos industrials. Això no obstant, la Gaceta del dia 2 d'aquest 

mes ja portava una disposició autoritzant l'ús dels alcohols de 

totes classes fabricats amb anterioritat al 21 de maig, en la fabri

cació i elaboració de begudes . ia Publicitat del dia ro portava ja 

la instància que els viticultors havien elevat al cap del Govern 
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protestant de l'esmentada disposició, motiu pel qual la passarem 

per alt. Cal, però, fer ressaltar la desproporció de represent?ció 

en la Comissió Vitivj¡lÍcola, desproporció que existeix també en 

el Consell d'Economia Nacional, car mentre els quatre o cinc mi

lions de vinyaters només hi tenen un representant, els fabricants 

de pianos, que no sé si hi tenen tres o quatre fàbriques en tot Es

panya, hi tenen la mateixa representació- i el mateix vot- que 

els quatre o cinc milions de vinyaters, els interessos dels quals es 

calculen en uns tres mil cinc cents milions de pessetes. · 

. Cal que els vinyaters no dormin i esmercin el màximum d'ener

gies en defensar llurs interessos. Fa quatre aies s'ha publicat una 

nova llei de vins, . i ja ve una disposició a desvirtuar-la, quan està 

paralitzada l'exportació, al clamunt d'una• nova collita i en existèn 

cia una bona part de la passada,. que s'havia anat guardant espe

rant que amb motiu de la nova llei millorarien els preus -com 

així començava a succeir-, els quals, en virtut de la dita disposi

ció, tornaran a baixar. Si així no ho fan, si no procuren ner tots 

els mitjans al seu abast que la nova llei sigui respectada i millora

da, de disposicions com aquestes en sortirà una cada dos per tres, des

virtuant per com!)let la llei nova, :flamant, acabada de publicar 

Tornant a comentar el Decret-llei de vins, veiem que, per a fa

cilitar la sortida als esperits de brisa , piquetes i subproductes de 

la vindicació i als alcohols de melasses, es rebaixa a ro pessetes 

l'impost a ]'alcohol desnaturalitzat, que era de 20 pessetes, per a 

l'esperit procedent de residus de la vinificació; .l'alcohol de m~lasses 

desnaturalitzat en pagarà I.), i 20 pessetes per hectolitre l'obtin

gut per la destilhci.ó d'altres substàncies de producció nacional. 

S'havia _?arlat de què no calgués desnaturalitzar l'esperit proce

dent de residus de la vinificació, la qua] cosa no es fa possible, per-

. què la substància a emprar no ha d'ésser solament un desnaturalit

zant, sinó que ha d'ésser una substància que faciliti la barreja i una 

perfecta assimilació de la benzina i benzols amb l'esperit i alcohols. 

La rebaixa de ]'impost fóra insuficient per a assegurar l'expedi

ció dels esperits i alcohols desnaturalitzats, i és per aquest motiu 

que s'obliga els importadors de benzina i benzols a barrejar-hi un 

4 per roo d'esperit o d'alcohol, perquè <da Comissió Vitivinícola es

tudiarà les condicions de producció, quantitat, destinació i preus de 

l'esperit de brises i de l'alcohol de melasses nacionals, per a propo

sar al Govern les quantitats d'un i altre que hagin d'adquirir els elits 

importadors, sobre la base del seu m~s equitatiu repartiment. en 

relació amb les necessitats d'una i altra producció. 

Els alcohols procedents de matèries amilàcees, feculentes o sa-
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carificades (patates, moresc, garrofes, figues, etc.) de produ~ció na
cional--=--queda prohibit fabricar-ne amb les de procedència estran
gera-ri·) podran sortir de les fàbriques si n:o estan des·naturalitzats, 

· i n'ornés aniran a barrejar-se amb la benzin~ i benzols quan l'esperit 
de b;rises i l'alcohol de melasses arribin a un preu que s'ha de fixar . 

Anualment es vénen a importar uns 2.ooo,ooo d'hectolitres de 
benzina i benzols, quantitat que 'va en augment. El 4 per roo sobre 
la dita quantitat dóna sortida a uns 8o.ooo hectolitres entre espe
rits i alcohols, que enguany podria ésser que anibes~in ja als 
roo .ooo hectolitres. Tenint en compte la quantitat d'esperit de resi
dus de la vinificació que s'obté anualment, i la d'alcohols de melas
ses-quantitats qu~ van ja publicades-, veurem que roo.ooo hecto
litres és u·na quantitat insuficient, pel qual motiu s'ha de sollicitar 
~ue s'augmenti el tant per cent de barreja, a fi de donar collocació 
a un" 2oo.ooo hecto¡itres, o bé que es va0 a la implantació d'un 
carburant nacional-que el Consell Nacional de combustible té l'en
càrrec d'estudiar-que desplaci la dita quantitat. 

'ha guanyat també una miqueta sobre els drets que gravaven 
el vi. És sabut que cada hectolitre de vi pagava ro ~essetes per im
post de consum a la major part de les poblacions, la qual cosa mci
tava a l'adulteració i a la falsificació . 

L'article 35 diu : Els Ajuntaments de tot Espanya que, per 
]'autorització a que es refereix el paràgraf primer de l'article 448 
de l'E~tatut municipal aprovat per R. D.-llei de 8 de març de 1924, 
tinguin establert en publicar-se la present disposició, arbitri de 5 
pessetes per hectolitre so.bre entrada, circulació o consum dels vins, 
no podran augmentar-lo de cap manera. en els exercicis econòmics 
següents a l'actual, quedant sense erecte la facultat d'augment a 
què es refereix el paràgraf segon del dit article. 

Els Ajuntaments que tinguessin en l'actualitat establerts o 
acordat establir en pressupostos legalment aprovats, arbitris supe
riors a cinc pessetes, fixaran aquesta exacció en forma que no passi 
de 7, 50 pessetes en el seu pròxim primer exercici econòmic per a 
1926-27, quedant obligats a establir el de cinc pessetes, com a mà
ximum, per hectolitre, en l'exercici de 1927-28, sense poder aug
mentar en el successiu aquesta quota de percepció, que quedarà així 
generalitzada des de l'exercici citat per a tots els Ajuntaments del 
territori espanyol. 

· L'arbitri que pagava el vi quedarà, doncs, en l'exercici de 
1927-28, reduït a la seva meitat. Es clar que amb això ja s'ha gua
nyat una mica, però tant al vinyater com al consumidor els convé 
que desaparegui per complet ; i convé tant al vinyater com al consu-
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midor que l'arbitri desaparegui, ·perquè al primer li convé que es 
consumeixi vi i això afavoreL" el poder-se vendre a millor preu, 
com faria augmentar també el consum la seguretat per part del con
sumidor que allò que compra és veritablement vi; és vi :natural, pro
duït pel cep, per la terra, el sol i l'aire; és vi sortit dels raïms, i 
no és el «vi de polvosn, causant principal que les taules es vegin ple
nes d'aigües minerals, i les botigues plenes de paquets de totes me
nes 'i colors per a elaborar-ne, tot en perjudici del consum èl.e vi, 

Fins a.ra, el taverner que falsificava o adulterava el vi, ultra el 
benefici que li propÓrcionava la diferència en el preu de cost, tenia 
el benefiéi dè ro pessetes per hectolitre que s'havia estalviat de l'ar
bitri, i això era un alicient més ·per a anar a la falsificació ; avui, el 
benefici per aquest costat li. quedarà m'invat, però si desaparegués 
l'impost que venim parlant i 'només pogués trobar-se sense desnatu
raÍitzar esperit de vi, llavors, com que aquest producte estarà~si 
Déu vol-en .relació amb el preu del vi, gairebé costaria igual l'ob
tenció. d'un hectolitre de vi adulterat o falsificat, que de vi natural. 

V. VILÀ r CAHUÉ 

La cr1a d'ànecs 

H EU's aquí una altra indúsi:ria poc corrent al nostre país. Per 
bé que criar ànecs sigui força més senzill que criar galli

nes, el nostre pa-gès no hi té gaire tirada. La causa, potser, cal 
cercar-la, més que en raons de ·caràcter econòmic- més fàcil va- ' 
loraci6 de la gallina que no _pas de l'ànec-, en què l'ànec ne
cessita indispensablement aigua, i la nostra terra és un país de 
secà, , terriblement àe secà, de vegades. 

Per a CJ;"iar ànecs es necessita aigua, en primer lloc ; l'espai és 
secundari ; així com les oques i els galls dindis necessit~nt molt 
d'espai per a vagar, l'ànec és de poc moviment ·; no obstant, els 
que es dediquen a la reproducció volen tenir una mica de camp ·a 
llur disposició i un xic més d'aigua, car en ella, generalment, 
s'ajunten el mascle i la femella. D'altra part, la possibilitat de 
moure's i de nedar els enrobusteix . 

. ·, 
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Les cinc races m_és importants d'ànecs són: Aylesbury, Indian 

Runner, Rouew, Pekin i · Orpington . 

L' Aylesbury és, sens dubte, la millor per a- la producció d'ànecs 

primerencs ; . és de ràpid desenrotllament, car a les vuit o nou set

manes arriba a pesar dos quilos ; té carn blanca i de bona qualitat. 

Els ous són blancs i en pon 'al voltant de cent cada any. 

El Pekín , és un ànec xinès de molt vigor i molt ponedor; no 

s'engreixa gaire i la , seva carn no( és ni tan abundant ni tan bona 

com la de l' Aylesbury. Creuat amb aquest dóna millors resultats. 

El Rouen és de carn excellent i abundant, però .no creix tan 

de pressa com l' A ylasbu.ry. 

L' India41 Run1wr (corredor de l'India) és bon ponedor, de bona 

carn i d'ous petits. L'ànec adult pesa de r,8oo a 2 quilos. El lloc 

més apropiat .per a la cria de l'ànec és un terreny amb herbes, 

amb lliure accés a l'aigua i més aviat ombrívol. El que en podríem 

dir galliner e dormidor · ha d'ésser sec i apartat de l'aigua. 

Els ànecs que es destinen a la repro'ducció s'han de deixar anar 

a l'aigua tot just hagin nascut; en canvi, els que es destinen al 

·mercat, no, perquè l'a:igua no els deixa engreixar. En els repro

ductors, més que greix, es cerca força, i cal posar-los en condí
I 

cions de fer exercici. 

Els ànecs reproductors han de tenir de vuit mesos a dos anys 

d'edat. Com ja vaig indicar en l'article publicat en el número 14 

d'AGRICULTURA, cal fer una selecció rigorosa del bestiar, repro

duint solament els ànecs que presentin en grau màxim les carac

terístiques que ens interessen: molta carn, o bona carn, o rapi

desa de creixement, etc. 

A cada mascle es poden donar fins a deu femelles, però és 

millor no estragar-lo, donant-n'hi només sis o set. El galliner o 

dormidor ha d'ésser sec i ventilat ; no cal que sigui alt, perquè 

els ànecs dormen a terra. 

Per a eyitar que les femelles ponguin a tot arreu, i sobretot a 

l'aigua, és necessari voltar el galliner amb tela metàllica, deixant

les . tancades :fins a les nou o les deu del matí, hora en què acostu

men a acabar la posta. 

Els ànecs no són gaire amics de la forta calor, que suporten 

malament; convé per això curar que tinguin ombra. 

També pels ànecs hom pot emprar la incubadora, que dóna 

exceUent resultat. Les femelles s'enlloqueu de tard en tard, i de

més no poden mai criar tant com una incubadora. Fins fa algun 
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temps es creia que la incubació .artificial no era possible, però 
l'experiència ha demostrat que aquesta cl'eença era infundada. Cal 
només - amb referència a les gallines - refrescar més sovint els 

' ous i humitejar-los cada dia durant la incubació. Als 28 dies d'in
cubació s'observa si algun dels petits ànecs a punt de néixer neces
sita ajuda per a rompre la closca ; si és així, es fa delicadament .. 
Però per als ànecs que es destinen a reproductors val més no fer-ho. 

ba incubació dura una setmana més que la de la gallina . . 
Els ous d'ànec també poden ésser incubats per gallines ; però 

cal humitejar-los cada dia. A propòsit 'd'això, recordarem la deses
peració de les lloques quan els ànecs, llurs :fillets, seguint l'instint' • 
de }'·espècie, es llancen a l'aigua. La gallina, que sap · que per a ella 
l'aigua és perillosa, no se'n sap avenir de tenir :fills tan petits i tan 
imprudents. 

L'alimentacíó d'ànecs per a carn ha de fer-se,amb el criter:i de 
produir carn ; per això, res de moviment i ·poc exercici. Durant 
els tres primers elies es dóna molla de pa o galeta mullada amb 
llet, ous durs picats (ro per roo de les racions), fent una barreja a 
la que s'afegeix un xic de sorra grossa. · 

Després, fins a la segona setmana, les pastes es fan de civada 
mòlta i segó en parts iguals, afegint el ro per roo de f~rina dè 
blat de moro, el 5 per roo de sorra grossa i el 5 per roo d~ farina 
de carn o pe1x. 

Fins a la sisena setmana es 'dóna farina de blat de moro i civada 
en parts iguals, 5, per roo de farina de carn, alfals picat i sorra, 
com en ·}a ració anterior. 

De la sisena a la vuitena setmana, tres parts de segó, una de 
civada, ro per roo de farina de carn, s per roo de sorra i molt verd 
picat. · 

De 18 vuitena a la desena setmana es dóna dues terceres parts 
de moresc en farina o. mòlt, un terç de segó i yivada, ro per roo 
de carn, s de sorra i verd. Aquesta és l'època d'enviar-los al 
mercat. 

Si us agrada AGRICULTURA, si esteu contents d'ella, mzreu de propa

gar-la, de fer-la conèixer als vostres companys i amics. Assegureu la 

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

agrictdtors un mitjà d'aprendre cosès útils i necessàries. 
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Heu's aquí el pes d'un ànec Aylesbury en aquest període : 

• EDAT PES EN GRAMS 

I 6o 
2 150 

3 r8o 

4 • 570 
5 940 
6 .. .. ~ ... r.o86 

7 1.449 
8 r.68g 

9 z.r65 
ro 2.858 

L'ànec sofrei~ poques malalties, car és molt rústic . El còlera 
és, potser, la més perillosa. Tant aquesta com les altres es curen 
com les de les gallines . 

De vegades pateix vertigen, per haver estat massa al sol ; el 

s1mptoma més característic és que es posa a donar voltes com .si 

hagués begut. El remei consisteix a sangrar-lo per una vena que 
té a sota de l'ala, i posar-lo en lloc fresc. 

A. PIME TEL 

El conreu del cacauet 

E L cacauet és una planta el CQnreu de la qual és ben típic de la 
Catalunya meridional, de València, país qne és bo i l'únic 

d'Europa que el cultiva en quantitats considerables. La importàn
cia del conreu és tota en vista de l'aprofitament de la llavor per 

extreure'n l'oli, matèria en la qual és força rica. En altres països 
arriba a ésser inclosa en el règim normal de l'alimentació. Aquí, 

llevat dels que venen els típics <Ccacaueros-xufleros>>, per a omplir 

fora d'hores el budell buit que diu que sempre porta la quitxalla, 
es pot dir que no el coneixem en aquest sentit. 

Hi ha ben pocs pagesos de la C~talunya estricta que coneguin 
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la tPlanta que produeix la llavor del cacauet, llavor que general
ment no els és desconeguda. Realment, és prou curiosa per à. què 
un que no l'hagi vista mai en plena fructificació, pugui sospitar la 
seva manera peculiar i singularíssima de produir. 

Comencem per estudiar la planta, encara que un xic de pressa, 
abans d'explicar-ne el conreu. El cacauet és una planta anual, de la. 
família de les papilionàcees (la mateixa de les mongetes, cigrons, 
etcètera). Té les arrels molt primes i esbuNades, en forma de cabe
llera, i la tija alta cosa de dos pams solameñt- les més altes fan 
55 centímetres-, però molt ramificades, amb nombroses rames 
que surten gairebé a ran de terra ; fulles compostes parip·innades, 
de .full0les ovals, vellutades. Les :flors són grogues i surten a les 
aixelles de les fulles, amb la coroJ.la papilionàcia, per l'estil de les 
veces. El fruit, prou conegut, és de forma cilíndrica, amb un es
trangulament al mig, de color groguenc i d~ superfície rugosa i reti
culada ; és indehiscent, ço és, que no s'obre naturalment per expel
lir les Jlavors. Ordinàriament en porta dues, del tamany d'un cigró 
i de color roig. La singularitat d'aquesta planta que alludíem un 
xic més amunt, radica en què els fruits (veritables fruits, que pro-

. venen de la fecundació de la :flor) s'e-ntenen ells mateixos per a 
madurar Les :flors, qu¡= hem dit que sortien a les aixelles de les 
fulles, són assentades, és a dir, amb el peduncle molt curt ; però 
quan 1 ovari és fecundat, el pedun<¡:le s'allarga ràpidament :fins atè
nyer 7 o 8 centímetres, i l'ovari, encara molt petitet, s'amaga sota 
terra, i enterrat creix i madura el fruit. Les :flors. massa altes, que 
no poden . estirar prou el seu pedlUlcle, queden amb els fruits 
avortats. 

Els botànics tenen llurs palestres sobre la pàtria del cacauet. 
Deixem-los que discuteixin si és africà o americà ; per a nosaltres " 
és ben bé valencià. 

Actualme{lt el seu conreu s'ha estès molt, i en certs països té 
una. gran importància. Diu que al Japó, a Xina, a l'India, a man
tes regions de l'Africa, s'utilitza com aliment. Arreu s'utilitza tam
bé per a l'extracció de l'oli. A Europa el seu conreu té molt poca 
importància . Els valencians. se n'enduen la palma. A Itàlia no és 
desconegut el seu conreu, però per a oli de llavors prefereixen al
tres plantes que toleren climes més freds. A Grècia també se'n 
sembra alguna quantitat. De totes passades, el dèficit de la produc
ció europea ha de cobrir-se amb importacions que algun any han 
arribat a rso.ooo tones de fruit. 

El cacauet no Yol freds. El seu país és la zona subtropical. 
i:xò no vol dir que també es faci en climes temperats. Quan més 
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calent és el clima, més florida treu, i, per tant, s1 és alimentat a 

bastamtnt, més rendiment en fruit dóna. Quant al terreny, és 
una mica senyor, vol bones terres d'aJ.luvió, de consistència mitja i 

frescals. Si es planta en terres massa primes, encara que doni bon 

rendiment de llavors, la quantitat d'oli que hom pot extreure'n 
és inferior. 

Segons el conreu anterior, ha d'ésser preparada la terra. El que 

convé és que la trobi remoguda un xic fons i ben desterrossada. 
Per a l'adobada cal recorqar que, com a lleguminosa, el cacauet 

pot aprofitar pla bé el nitrogen de Paire, però ha de tenir-se en 

compte que el terreny ha d'estar ben proveït dels altres e1ements 
fertilitzants, i que solament en les terres ben fèrtils pot rendir bo

nes collites. Donem a contjnuació un quadre que indica les pro
porcions en què es troben els principals elements fertilitzants en 
les diferents parts de la planta. 

ARRELS TRONCS FULLES CLuFOLLES LLA YOR 

Nitrogen 1,35 0,90 r,5o 1,20 3,50 
Potassa ... 0,54 o,8o 0,79 0,42 o,64 
Calç ... ... ... 1,55 r,6r 3,04 0,47 0,07 
A cid fosfòric 0,32 0,59 0,48 0,28 1,20 

En els països més càlids la sembra té lloc pel març, o tot el més 
tard per l'abril. A València cal sembrar més tard, la segona meitat 

d'abril i tot el maig, segons com es presenta l'anyada; altrament, 
si hom vol plantar més aviat, la germinació es fa lentíssima i 

les llavors corren el risc de marcir-se a la terra. Si el terreny és 
eixut, cal regar abans de la sembra o tot seguit d'haver-la feta. 

Quan es conrea en gran es fan solcs amb l'arada, espaiats de s6-6o 
centímetres, i dintre dels solcs es van distribuint els cacauets de 

~llavor a la distància de ro-20 centímetres uns d'altres. Quan es 

cultiva en petit és preferible de sembrar a clots, que es van fent 
. amb l'aixada, disposats en quinconci i distants 50-60 centímetres 

uns d'altres, i en cada clot es posen dos cacauets. La llavor és bo 

que quedi uns 5-6 centímetres coberta. 
La germinació de la llavor, si l'estació és favorable, s'acompleix 

en 12 o· rs dies ; quan les plantes ja ixen de la terra es fa una pri

mera entrecavada, i e'n faran d'altres quan ho requereixi l'estat 

de la terra. 
La plant:J. el conreu de la qual estudiem vol un terreny frescal ; :1 
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no plou a bastament', cal regar cada 15-20 dies. La florida comença 
aviat, i en els països ben càlids poden arribar a haver-n'hi 5o 6 de flo
rides. Després de cada florida és bo de donar una petita calçada al 
peu de la planta, per tal de facilitar l'enterrament dels fruits tendres. 

La collita deu fer-se quan les plantes s'esgrogueixen. Llavors, 
hom les arrenca amb les mans i es deixen així arrencades alguns 
dies, exposades al sol , per tal que la ·terra que porten adherida 
els fruits s'assequi . . Quan ja és ben seca, s'espolsen les. plantes i se 
separen els fruits, arrencant-los amb les mans o bé batent-los amb 
bastonets. Les tiges i fullaraca pot donar-se per farratge al bestiar, 
i els fruits és convenient encara d'estendre'ls al sol, per a fer-los 
eixugar millor. Cal posar de banda, quan es destinen a produir oli, 
aquells que no siguin prou madurs, per tal com l'oli que rendeixen 
és de q\lalitat inferior. 

I;:n els països de la zona tòrrida hom pot arribar a obtenir fins 
a 4.000 quilos de fruits, i més i tot. A València ja es considera accep
table una collita de r.ooo quilos de fruit, que corresponen a uns 
6oo quilos de llavor. E ls cacauets vénen a pesar cosa de 35 a 40 
quilos l'hecto1itre. Les llavors de cacauet s'enrancien molt fàcil
ment; per això és bo d'extreure'u l'oli com més aviat millor, quan 
es destinen a aquest objecte . Per fer millor l'operació, · convé de 
separar la clofolla de la llavor. El pes de les clofolles ve a repre
sentar aproximadament la meitat del pes de les llavors o la terça 
part del pes total del fruit. 

Andouar-d, analitzant cacauets egipcis, ha ·trobat la següent com
posició per les diverses parts que integren la planta : 

ARRELS TRONCS FULLES CLOFOLLES LLAVOR 

Matèries proteiques 8.750 6.250 10.000 8.125 22.968 
)) grasses ... 2.000 2.500 3·500 3.809 52.300 
)) amilàcees 28.627 20.814 22.517 !0.670 16.796 

Sucre ... ... ... ... 6.340 3·334 1.724 r.784 3-472 
Cell u los a 22.508 32·950 2!.509 45·062 1.614 
Sals minerals ... 6 .. 65o 8.8oo 1o.goo 3·700 2.85o 
Vasculosa, palla, etc. 24.125 25·352 29.850 26.850 traces 

Com es 9esprèn de les xifres aquestes, les llavors de· cacauet 
són riquíssimes d'oli, car en estat sec en contenen la meitat de llur 
pes ; el producte que s'obté en realitat a les fàbriques és bon tros 
més petit ; terme mig hom calcula la tercera part del pes de les 
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llavors en estat natural. L'oli de cacauet extret en fred és sense 

colot, ben fluid i de bon gust: a 15 graus , un litre pesa 918 grams. 

A 3 graus sota zero se so.lidifica. 

RAMON CAPDEVILA 

NOTES I COMENTARIS 

Material agrícola municipal 

Per a remeiar la crisi de n'ià d'obra que travessa l'agricultura 
francesa, un diputat francès acaba de proposar l'adquisició de ma
terial agricola municipal, que serà posat a disposició dels propie-

. taris petits i mitjans, per mediació dels municipis, de lc;s coope
ratives i dels sindicats agrícoles. Tant els municipis com les asso
ciacions agràries obtindran préstec a petit interès i a llarga amor
tització, per l'adquis;ció d'aquest material. 

La realització d'aquest interessant projecte, que ens recorda 
l'italià de la institució de l'agrònom municipal, permetrà que a 
tot municipi existeixi maquinària agrícola completíssima. 

La idea val la pena de què sigui recollida. 

El radi i les plantes conreades 

Tothom sap que el radi s'usa avui per a combatre certes ma-
' lafties de l'home. Hom ha experimentat també la seva acció da

munt les p lantes, i ha pogut observar-se una doble acció : una di
-recta, sobre la planta, estimulant el seu creixement i afavorint 
la nutrició i el desenrotllament de les arrels, i una altra d'indi
recta, sobre el terreny, forçant l' activitat nitrificadora i en general 
les oxidacións . 

L'adobada, doncs, hauria de fer-se, com fins ara, a base de ni
trogen, fosfats i potassa, però acompanyant aquests elements amb 
substàncies radiactives. En el comerç es troben adob dits radiac
tius, però hom no pot tenir massa confiança en la ccréclame>>. Si 
verament fossin radiactius, la cosa canviaria. 

El mildiu dels tomàquets 

Ha estat, pel que sabem, força general aquest any el míldiu 
dels tomàquets. La malaltia és produïda per un bolet molt pròxim 
al que ataca els ceps. Les plantes malaltes presenten fulles se
ques, començant per les de la base, de manera que els fruits no 
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poden madurar normalment, quan no són ells també envaïts per la 
malura. 

El míldiu del tomàquet es combat amb sucs cúprics iguals als 
que s'empren per al míldiu de la vinya. 

Els sucs cúprics s'usen en polvorització, amb les mat~ixe.s pre
caucions que per al. cep, procurant que la tomaquera en stgm sem-
pre recoberta. · 

Com ha de matar-se l'aviram 

L'aviram ha de sacrificar-se en dejú. El dia abans es treu del 
galliner i se li dóna nmpés aigua, que ajuda a netejar l'intestí. 

Segons els llocs, se sangra fent un tall sota la llengua o darre~ 
ra l'orella. En el primer cas, es necessiten unes tisores ben esmo
lades i primes. En el s.egon, es talla la caròtida darrera l'orella. 
En els dos casos es fa una ferida el més petita possible, i prè
viament l'animal s'entonteix amb un cop al cap, per a evitar que 
retingui la sang i per a què no pateixi tant. 

Un cop morta, la gallina es ploma, començant per les plomes 
grans de les ales, després el pit, les costelles, l'esquena, etcètera, 
anant ràpidament. 

En acabar es buida, fent una obertura a l'abdomen. A alguns 
llocs els intestins es treuen per l'anus, sense fer cap obertura es
pecial; l'interior se seca amb paper de seda i després amb un cop 
s'enfonsa el pit, per a donar a la gallina més amplada. 

El cuc de femer 

Marié, entomòleg de la. Societat ~ d'Agricultors de França, ha 
fet estudis comparatius dels diferents mètodes recomanats fins ara 
per a combatre el cuc blanc de femer, que en certes regions consti
tueix un flagell dels més importants. 

Ultra la recollecció directa dels insectes perfectes al matí, ha 
obtingut bons resultats enterrant naftalina bruta en pols a raó de 
30 grams per metre quadrat d~ terreny i regant lleugerament des
prés. Amb un parell de tractaments n'hi ha prou per a destruir 
les larves. 

La preparació d'olives verdes 

Heu's aquí un bon sistema per a preparar olives verdes. 
Per so quilos d'olives es prenen 2 quilos de calç i 2 de carbo

nat de sosa i 8 de cendres, i es dissolen en aigua calenta ; després 
s'afegeix aigua fins que el líquid . faci 8 graus Baumé. Es deixa en 
repòs, es decanta i s'hi posen les olives durant cinc o sis hores. Es 
reconeix qu.: les olives han estat prou temps en la solució alcalina, 
quan obrint-ne unes quantes fins al pinyol, s'observa que la carn 
és atacada fins a la meitat. 

Es treuen de la solució i es posen en aigua, que es canvia dos 
cops cada dia. 
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Després es fiquen en pots i es cobreixen amb aigua salada que 
faci s graus Baumé. En aquest estat es conserven indefinidament 
mentre l'aigua salada les cobreixi constantment. L'aigua es pot 
aromatitzar fent-la bullir una estona amb espècies, i se'n fa ús un 
cop s'ha refredat . 

Per a què no es malmetin les olives s'han de manipular amb 
culleres de fusta·. 

La brisa com adob 

Aprofitant una consulta d'un subscriptor, donem un altre cop 
la manera d'aprofitar la brisa com a adob . 

La brisa fresca conté de l'r a: l'r,s per w o de nitrogen, el o,s 
d'àcid fosfòric i l'r per roo de potassa; té; doncs, un valor aprecia
ble com a adob. Però la seva acidesa, oposant-se a la descomposició, 
fa que sigui d'efectes massa lents, i sovint, en terres pobres de 
calç, d'efectes negatius. . 

Per a emprar-la com a adob cal neutralitzar-ne l'acidesa. Això 
s·'obté amb el mètode Roos, de la següent manera : 

Es fa una capa de brisa d'uns 20 centímetres de gruix i . se'n 
calcula aproximadament el pes. Això fet, es polvoritza amb el 2 
per roo del seu pes, de calç, amb el 4 per wo d'escòries Thomas 
i amb rs litres per w o quilos de brisa, d'un líquid preparat dis
solent 2,s quilos de sulfat amònic i r de calç en roo d'aigua. Al 
damunt de la primera capa de brisa se'n fa una segona, que es 
tracta de la mateixa manera, i a sobre de la segona una tercera, 
i així · successivament, fins que el munt tingui l'alçada d'r,so 
més o menys; després es cobreix amb s-ro centímetres de terra. 

Al cap de poc comença la fermentació i la temperatura s'eleva 
considerablement. A les tres setmanes· es talla verticalment el munt 
en llesques primes i es refà un xic més enllà. L'operació té per 
objecte barrejar bé les capes. La fermenta<:ió reprèn, però, amb 
menys intensitat, i al cap de poc la brisa, convertida en excel-lent 
adob, pot emprar-se ja, donant-ne uns 3 quilos per cep. 

Els fruiters de pinyol i la calç 

En determinades comarques, els fruits dels presseguers , alber
coquers, cirerers i pruners, quan ja estan formats i al començ del 
creixement, es desprenen dels arbres sense que hom observi cap 
mena de malura ni altra causa aparent que ho pugui detel'fi:linar . 
Cal dir que moltes vegades, les pèrdues de collita motivades per 
aquest desprendiment prematur arriben a ser de molta consideració. 

Analitzades les causes una per una, gairebé sempre s'arriba a 
' la concJusió, després de fer un examen conscient de la terra on es
tan plandts els arbres damnificats, que la culpa és d'ella, per ésser 
pobra de calç, element necessari per a la formació del pinyol i del 
peduncle qut ha de sostenir el fruit. 

S'han fet molts experiments en els quals ha quedat ben palès 
que . esmenant degudament la terra amb l'addició de matèries cal-
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càries, es modifica radicalment el desenrotllament dels fruits de pi
nyol i queden evitades les pèrdues que s'originen pel concepte ex
plicat. 

Per a destruir ,els tocoms o rabasses dels arbres 

Un cop tallat un bosc, qaeden en el terreny les arrels i els tros
sos de tronc immediats o tocoms, formant el que en diem ?'abassa. 
Hom comprèn tot seguit que no lú ha manera de destinar el terreny 
del bosc tallat a cap mena d'utilitat agrícola que no sigui la pas
tura, si no es neteja la terra de totes les soques mortes que queden, 
a1'ra bas sant el terreny. 

Els nostres pagesos bo fan, carregats de bona fe, a cops de 
magall, eina ja feta a posta per aquesta feina, per tal com l'aixada 
llarga ; estreta que porta a un costat li serveix per a cavar un sot 
tot al voltant de la soca, i la destraleta que duu a l'altre costat la 
fa servir per a tallar a cops les arrels principals. 

La fein<~. d'arrabassar és molt llarga i cansada. Per això donem 
a conèixer un procedime_nt, extret d'una revista estrangera, que 
no és pas ga;re difícil de provar, encara que, val a dir-ho, del resul
tat de la prova no ens en fem responsables. 

El procediment és senzill. Cal fer a l'estiu, quan estan seques 
les rabasses . un forat de quatre centímetres d'ample pel doble de 
fons. Això és molt fàcil amb una barrina. S'omple el forat de sal
nitre i es tapa amb estelles de fusta, terra, etc. 

L'estiu següent es destapa el forat, que es trobarà buit, per 
tai com el salnitre, dissolt, haurà corregut amarant la fusta seca. 
El forat s'omple de petroli i s'hi cala foc. 

Diu que el tocom, inflamat així, va cremant, poc a poc, però 
d'una manera segura, fins a les arrels i tot, i la terra queda neta 
i a més a més adobada amb les cendres ae la combustió i millorada 
amb els residus carbonosos de les arrels incompletament cremades. 

NOTICIARI 
La · collitti propera de gar?"ofes. A les comarques del Camp de Tarra

gona, Goles de l'Ebre i la Plana de Castelló, comarques on el garrofer 
té molta imr,ortància, es té la impressió que no serà gaire abundosa la 
la collita del fruit. A Ja comarca de Tortosa tot i haver-hi molta mostra 
hom creu que tampoc seran més sortats. 

Les iorte; calors han contribuït especialment a no . deixar créixer el 
fruit. 

Els 1·egadtius de l'Alt Arag6. Han entrat en una fase de gran activi
tat els treballs que es porte¡¡¡ a cap dels regadius de l'Alt Aragó. 
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, Hom espera que molt aviat es podrà inaugurar el regadiu de ro.ooo· 
hectàrees de terra exceJ.lent que fins. ara estaven sempre assedegades ; in- ' 
capacitades, per tant, de produir convenientment. 

b..ls d1·ets çl.'im.portaci6 de/.s adobs . La Gaceta . . publica una reial ordre 
de la Presidència disposant, amb caràcter transitori, que mentre no es fa
briq t:in a Espanya adobs nitrogenats, del tipus de la cianamida d.e 'calci, 
es rE. bmxin deu cèn..tims per · cent quilpgrams els drets d'i:Uportació asse
nyalab; en la segoua columna del vigent aranzel. 

Co llites dolentes a Val.ència. Ens diuen de València que enguany ha 
acabat . malament la collita de melons, que tant de rendiment produí en 
els anys aut,eriors. 

Dels melons grocs hi hagué escassa exportació, "i dels tendrals, dels que 
se n'han Yenut partides a set pessetes, pocs en surten de bons, i apareixen a 
la vi. ta i al paladar com ¡¡i fossin de mata morta. 

En moltes plantacions han estat arrabassades ~es mates, per no poder 
rego •-lo~ Estra ll major i sedÍda tan prolongada, mai no s'havien cone
¡o;Tt . segon· diuen els pagesos. 

Tamht. ha estat gTos el desastre de la t emporada tarongera. La ta;:onja 
veli ;¡ quE: ha restat als arbres, es dóna de franc a canvi de què se l'en
el tto"lllll . 

N.'hi ha prou amb dir que e11 la temporat1a 1924-25,· s'exportaren n mi
lions I57- 32I caixes., i en la de rq25-26, només -n'hap. estat exportades 
'9-9?0.074, és a dir, r. 187 .247 caixes menys. 

També, dels centres de producció, com uuiqtHm que malament comença 
la çampanya de la pansa. , 

Una de les cases exportackres més important i antiga, diu que s'han 
signat contractes per a remeses a FinJàndia, a mitjan setembre, als preus 
de 28, 27, 26 i fi11s 24 xelius, cost i nòlit. 

2 i e ls alb es mercats es 1·egeixen per aquests preus, el colliters no 
pod;·.,n ni. tan sols cobrir eles peses . 

E·/ Jnos cai ell. Ens diuen de Dènia que encara no s'ba arribat en la 
present tempornàa al màxim d'animació dels altres anys, però que es tre
balla cada cop més en tenir més estoc de raïm madur. 

En tot el .que va fins ara de temporada, Dènia ha exportat II2. 000 qui
los de ruoscatel.l contra 20.570 que bavia exportat en igual data de l'any 
anterior. 

ActualmenL ve a pagar-se el moscatell d 'aquesta comarca, al pe•1 de 
la Ytnya, de 3,75 a 4 pessetes l'arrova. 

Es pot chr ben alt que és cada dia més gran l'estimació que té aquest 
fruit, tant pel coJ;Isum iu teri or com per I 'exportació. 

Pel tra nspm·t dels adobs. Del ministeri de Foment publica la Gaceta 
una circular dirigida als enginyers caps qe les quatre Divisions de Ferro
carrils, manifestant que essent l'època actual la en què tenen immediata 
utilització els adobs, perquè pugui efectuar-se amb la possible rapidesa 
el transport des de }es estacions que ~erveixen els centres productors a les 
regions on han d'ésser emprn:ts, es declarin preferent els elits transports· 

' 

-. 
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durant un termini ' de tres meso que començarà a comptar-s-e el dia pri
mer de setembre. 

Els que -van a -ve remes a França. Sou nombroses les famílies de contra
des d'agricultura pobre, que es dirigei..1:en aquest temps cap a França per 
aprofitar la temporada de les veremes. Els vinyets lleguadocians i rosse
llonesos són 'enva!ts de valencians i catalans, els bordelesos d'aragonesos, 
i els provençals d'italians. 

Per cert que enguany· moltes famílies senceres que anaven a veremes, 
l1an tingut el disgust de veure's aturades a la frontera per manca de pas
saports, car anaven confiades solament amb certificats de bona conducta. 

V na escola de jm·d'ineria i horticultura. Hom establirà a Madrid, amb 
caràcter d'assaig,i durant els anys r927-28, com a termini mínim, una· es-. 
cola · de jardineria i horticultura, a càrrec del municipi madrileny. 

El elit ensenyament tindrà dos graus : el prü:¡;¡er, de jardiner i horticul
tor, i el segon, capatàs de jardineria i horticultura. 

Per aconseguir el primer grau, s'ha de seguir i aprov¡tr un. curs del pla 
d'ensenyament. 

Per al grau de capatàs seran necessaris dos cursos. 

Concl7tsions de -v it'icttltors. Una comissió de viticultors i alcol{olers 
vínics dP la Iv.!anxa, presidida per l'alcalde d'Alcàzar de San Juan, estigué 
a la Presidència del Consell per a lliurar al Govern les conclusions adopta
des 'en l'assemblea que celebraren el dia 22 del corrent a l'Ajuntament de 
la dita pobh1ció. 

Els comissionats mostraren el seu disgust perquè la Junta vitivinícola 
no s 'ha reunit des de juny últim, i estan totes -les demandes detingudes 
al dit organisme en perjudici de la indústria alcoholera que nò pot concó· 
rrer al mercat en les condicions de privilegi que fruei~en els altres alcohols. 

Cap a caçaT! Segons l'article 17 de la llei de caça, ja s'ha acabat la 
temporada de «Veda». A caçar, clones! 

l.Ja llagosta. Diuen que cap a' ,Zamora la Llagosta causa estralls el 'im
portància (per variar). Talment com dèiem uns números endarrera, potser 
seria una riquesa l'anar enviant tones i més tones de llagosta cap Alema
nya, on s'és descobert _el procediment per transformar la qtútina dels in
sectes eu fibres animals per l'est-il de la seda. 

Fome11t de l'a sericicultura. El Yice-president del Consell de 1 'Econo
mia N_acional, senyor Casted<;>, ha elab?rat un projecte de decret sobre el 
foment de la sericicultura. 

Oportunament el donarem a conèixer . 

. 
Ejectes de la secada a Múrcia. Degut a la secada tota l'horta murciana 

va adquirint tristíssim aspecte. Els estralls en molts camps han de calcu
lar-se per collites senceres. 

Es pot dir que tot el que hi havia ha quedat cremat. 
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M .O .TO'RS 
per a benzina, alcohol, petroli, etc. 

des de 1 fins a 20 HP. 

GRUPS ELECTROGENS PER A LLUM 
I FORÇA 

fnstal·'acions com· 
pletes per a regors 
i elevacion< d'aigua. 

MOTORS SEMI- DIESEL 
PER A OLIS PESATS 

Tipus industrials, agncoles, elèctrics i marins. 
Des de 6 HP en endavant, amb un o més cilind;es. 
Consum de combustible: 250 grams per HP hora 

Josep Coma s i C. a 

j Bailén~. 19 - JlAR:EL?f.N Jt 

TRACTORS AGRÍCOL'ÈS 

''CLETR.AC'' 
Tipus Tanc 
R ~e on e g ut s pels tècnics 

com els de major rendi
ment i de. més utilitat ·pH 
a tota classe de cultius. 

· Tot agricultor progressiu r 

'. 

amant dels sens intere>sos 
·que desitgi augmentar consi· 
derablement el producte de 
ses finques, deu enterar-sé 
dels avantatges que ofereix 'el 

"CLETRAC" 
Tipus W 14 122 HP. 

Aparells complementaris de totes cl.1sses i 
marques, a preus considerablement reduïts 

per a tota classe de cultius 

P e s s e t e s: 1 2 • O O O 

Tipus F 9 / 16 HI?. 
per a vinyes, horts. i petites 

propietats 

Pessetes: 7.000 

Demanar catàlegs i proves al re· 
preserit~ot general ~ Espanya: 

A U'l,OMÓVIL SAl.AÓN 
TRAFALGAR. 52 - BARCELO~A 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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De tots els pobles arriben a Múrcia comissions de camperols que desfi
len pel Govern Civil pregant que s'emprenguin obres públiques on puguin 
treballar, car així remeiaran la situació crítica en què es troben . 

. Ha visitat el governador civil el cap de la Divisió Hidràulica del Se
gura, el qual li ba dit que no és possible dei.-..;:ar anar l'aig.ua del pantau 
degut a què n'hi ha molt poca. 

T'e11tades. De Reus ens diuen è¡ue a conseqüència de les fortes ventades 
que ban tingut lloc als pobles de Sant Jordi, Xerta i Peguera les collites 
de fruita d'aquestes localitats ba'n estat malmeses en gran part. 

I ... 111és mal teiiLps. Aquest agost ha estat un mes desconcertant. Men
tre a molts lJocs ·les secades han fet de les seves, en altres ban caigut veri
tal:>les; mànegues d'aigua enduent-se les garbes i cansant molt sensibles 
de grà~es personals. 

El blat d'enguany. Segons les darreres estimacions fetes, les quanti
tats de blat que es colliran, o s'han collit en distintes contrad~s peninsu
lars, són les egüents : Catalunya, 2 i mig milions de quintans ; ' LleYant, 
2.ooo.ooo ; Balears, soo.ooo; Aragó i Rioja, 4·3oo.ooo ; Canàries, 6oo.ooo; 
Bascònia i :\favarra, r.6oo.ooo; Astúries i Galícia, 30o.ooo; Andalusia, 7 i 
mig milions ; Castella la Vella, amb Lleó, n i mig milions ; Extremadura 
i Castella la Nova, n milions 6oo.ooo. El total és de 43 milions de quin
tans mètrics. 

La collita de 1 'any passat fou d'uns 41 milions de quitans, depassant-la 
doncs, enguany d'uns dos milions. 

Concurs de ponedores per l'any 1926- 927. L'Associació General de Ra
maders l1a ac01·dat la celebració d'un concur$ anual de posta que es regirà 
per les següents bases : 

El concttrs comença el dia r6 d'octubre de 1926 i acabarà el 15 de se
tembre de l'any 192¡. 

Solament seran admese les polles nascudes en la prima\'era d'enguany 
i formant lots de cinc. 

Les gallines hauran d'estar en el local una setmana abans de començar 
el concurs, o sigui el dia II d'octubre tot el més tard, havent d'ésser fac
turades a nom del President de l'Associació de Ramaders. 

Les inscripcions dels lots finiran el dia rs de 'Setembre. 
Els drets el 'inscripció són de tres duros per cada lot inscrit (lots de cinc 

polles). 
Mentre duri el concurs aniran a càrrec de l'Associació totes les despe

ses d'insl:;allació, alimentació i altres cures necessàries . 
La posta e registrarà per fitxes individuals ; els detalls ja es donaran 

a conèn .. er. 
Tots els ous que les gallines ponguin en aquest concurs queden de pro

pi tat de 1 'Associació, la qual en podrà disposar lliurement. 

Les exporta.cíons de 11ins i alcohols. Les quantitats d'aquests articles 
exportades en els tres darrers anys són les següents : 
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ANY 1923 A xv 1924 ANY · 1925 
--------- -------- ---------

AlcolJols i aiguardents 5.898 Hl. ,5.207 HI. 7.658 Hl. 
Vi negre comú .... . . .. . 2.II2.679 2.2ï7.609 » 2.016.355 
Vi blanc comú .. . 730.171 829-90.5 469.834 
Vins :S.ereç i similars ... 134-548 255-9l7 3o6.o5S 
Vins generosos .. . 19-528 31.020 48·447 
Misteles ........ . .) -908 5-413 6.738 

Comparant les exportaciom¡ d'aquests anys es nota tm augment en al
cohols, aiguardents, misteles, g~nerosos, xereços, etc. i una gran disminu
ció de les expmtacioJJS de vins comuns, especialment els blancs, en els quals 
ateny prop del 4S per roò. 

Orga·nització lnte·rna.cional del C1·èdit Agrari. La conferència parlamen- · 
tària últernacional del comerç celebrada a Londres ha confiat a una dele
gació seva les cures d'examinar el qüestionari proposat per l'Institut 
I. rl'A. de Roma i estudiar la creació d'un crèdit agrari internacional i la 
unificació de les lleis que regeixen el dels dife!ents Estats. 

INFORMACIO.NS COM ERCI A LS 

Adobs.-Superfosfat d'os de 18-20 per 100 d'àcid fosfòric i mig per cent 
de nitrogen, a 17 pessetes els 100 quilos; sl.t.perfosfat de calç de 18-2o per 
cent d'àcid fosfòric soluble, a 12 pessetes els 100 quilos; superfosfat de calç 
de 16-r8 per cent d'àcid fosfòric, a ro-so pessetes ; superfosfat de calç 13-1s 
per cent d'àcid· fosfòric soluble , a 9,so. 

Sulfat d'amoniac de 20-21 per cent de nitrogen, a 4S pessetes els cent 
quilos; nitrat de sosa de 1s-16 per cent de nitrogen, a 43 pessetes. 

S ulfat de potassa de 90-92 per cent de puresa, equivalent a 49-50 per 
cent de potassa pura, a 33 pessetes els roo qui los ; clorur de potassa de 
So-85, equiYalent a so-sr ·per cent de potassa pura, a 28. 

Matèria orgànica còrnia natural de 10-u per cent cle nitrogen i 2-3 per 
ce11t d'àcid fosfòric, a 40 pessetes els 100 qtúlos. 

Preus per vagó complet. 
A nticriptogà·mics i insecticides.- Sofre precipitat (gris), a 8 pessetes el 

sac de 40 quilos ; sofre sublimat (flor), a 20 pessetes el sac de so quilos ; 
c;otre l:le terròs, a 20 ptes. els roo quilos ; sofre de canó, a 40 ptes . els roo 
:¡uilos. Preus pe1· vagó complet. ¡ 

:¡lulfat de ferro gra, a 13 pessetes; suJfat de ferro .en pols, a 14 pessetes. 
Per roo quilos i vagó complet . 

Bestiar, carns.- De llana, anyells, a so; ovelles, a 6o; porquí (gras), 
de 22,so a 24 pesset es els ro quil os de pes viu ; boví, de 3 a 3,30 pesset es 
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el quilo ; gallines, de 16 a 26 pe,;;;etes el pm·ell ; pollastres, de 12 a 20 pc!' 
setes parell ; conills, de ï a u pessetes un. 

Cereals i jm·in.es.- Els blats segueixen sostiJlgl.tts, i això que els com
pradors d'aquí adquireixen solament el gènere més precís per a subvenir 
a lltu·s necessitats. Es de creure que per ara els preus no davallaran pas. 

Com que la cotització ferma s'aguanta, particularment en les classes 
hones, no fóra impossible que, a desgrat del preu fL'i:.at per a vendre les 
iarines, aquestes sofri-sin un augment, per bé que de poca importància 

Les despulles aguanten també els seus preus, degut a l'escassedat de 
les classes bones. Per les qualitats baixes o granades, 1 'oferta compradora 
és reduïda a bastament. 

Les ciYades, especialment les qualitats roges, tenen molta demana
dissa en el mercat. Les ofertes són poques, i si alguna se'n rep, tot seguit 
pot conocar-se. 

Els ordis tenen els preus igualment tivauts ; els teuedors es creuen 
que en podran aprofitm· encara de millors, cosa que uo "fóra estranya de 
continuar en la mateixa forma la demanda de tot arreu de ·la Península. 

Sobre el moresc, bo i no pot donar-se informació • per la anormalitat 
clel període que estem travessant. Per una banda hi ha la qüestió dels 
preus; hi ha negociant a qui el moresc li ha costat força més diners del 
preu amb què l'ha taxat la Jttnta de ProYeïments, i que encara que el seu 
gènere sigui incautat, no e tà disposat a clonar-Jo més barat. D'altra ban
ela, els que volen observar religiosament la taxa imposada tampoc no te
nen l1> lHbertat en le compres i les vendes, per tal com totes les ope
racions són interYingudes per la Junta, i si tin, per exemple, es feia paga 
d· yenclre el .seu moresc a En Pau, es trobaria que l'ha venut a En Pere, 
co•a poc molesta si, al capclaYall, les pessetes són les mateixes; i si un 
t:::nia intenció de comprar moresc el 'En Pere, p~rquè, preu per preu, l'hi 
:tg•·;.dés més la m ena, es trobarà amb què la Junta l'l1a servit el d'En 
Berenguera, cosa que ja no és ben bé igual. 

Bhits : J\ragó i Xavarra, 48 a 50; Castella i Manxa, 47 a 48; Extre
madura, 46 a 47; Urgell i Vallès, 46,50 a 4ï· (Preus en pessetes 100 qui
los, sense sac, damunt Yagó origen.) 

Farines; Força, 70 a 75; extra local, 6¡ a 6S; correut local, 64 a 64, -o; 
extra-blanca Castella, 67 a 68; blanca corrent Castella, 64 a 64,50 ; Bai
xa, 47 a 48. (Preus en pessetes sac de 100 quilos, damunt carro Barcelona.) 

Arròs : Bomba Calasparra, 134 a 136; bQJUba, no a H5; selecte, -9 
a 6o; matisat, 57 a 58; Bell-lloc, base O, 54 a 55; trencat, 43 a 45· (Pessetes 
per 100 quilos). 

Altres cereals : Moresc Plata (interYingut), 33 ; ordi Urgell i comarca, 
35 a 36; ordi estranger, 32 a 33; civada Extremadura, 40 a 41 ; civada 
estrangera, 36 a 37; escaiola Andalusia, 64 a 65. (Pessetes per 100 quilos.) 

Despulles ; _ úmem 3, 2ï a 28; número 4, 24 a 25 ; segones, 19 a 20 ; 
terceres, 18 a 18,5o; quartes, 16,50 a Iï. (Preus en pessetes els 6o quilos, 
amb sac, damunt carro Barcelona.) 

Menut (prims}, 17 a r8; segonet, 15 a 16; segó, 13 a 14. (Preus en rals 
la quartera de 70 litres, sense sac, damunt carro Barcelona.) 

Fruits secs. -Ametlles amb closca, mollar, a 240; ametlles en gra : 
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llargueta, a 6oo ; Mallorca escollida, a 585 ; propietari,, sense trossos, de 
555 a 570 pessetes els 100 quilos. 

Tot i apropar-se la collita, els preus es mantenen amb tota fermesa, 
i no es registren amb prou feines ni les oscillacions degudes a la diferèn
cia de qualitat dintre de cada classe. Les darreres pluges tenim entès 
que han fet molt de bé en ametllerars que estaven patint fortaníent de 
la sequedat. La collita, doncs, fora dels ametllerars ate'Sos pel fred, sembla 
que serà remuneradora. 

A vella na negreta escollida, a n o pessetes els 58 quilos ; gra primera, 
a 38o pessetes els roo quilos, preus exactament iguals que els de la darre
ra informació. 

Prunes: de Màlaga, de 7,50 a 8,5_0 pessetes l'arrova; Managuet, de 
17 a r8,so; moscatellanes, a 12,50. 

N'ous : escollides, a II5 pessetes els 100 quilos ; colliter, sense trossos, 
de 83 a 90. 

Panses de Màlaga (nou gotims) : «Royauxn, a 14; «Sur-choix», a 13; 
Imperial, a r6; en gra, a 9· (Pessetes la caixa de ro quilos.) 

(En caixes de cinc i dos i mig quilos tenen un augment per envàs.) 
Panses de Dènia : preus sense variació. 
Figuer. mallorquines o fragotines : continuen amb els mateixos preus 

assenyalats darrerament. 
Pinyons pelats, catalans, a 520 pessetes els roo quilos ; de Caste

lla, a 525. 

Fa1Tatges i ali·m.ents per al bestim·.- Alfals, ·6,so a 7; palla llargue- -
ta, 3,50 a 4 ; palla curta, 3,50 a 4,:50. (Preus en pessetes els 40 quilos, 
damm1t carro Barcelona) . 

Polpa remolatxa, país, 27 a 29; turtó de coco, 35 a 36; farina de lli
nosa, 36 a 37· (Preus en pessetes els 100 quilos, amb sac, damunt carro 
Barcelona.) 

Garrofes : Italiana i Xipre, 48 a 49; negra Vinaroc;, 49 a 50; negra 
Castelló, 49 a so ; negra Matafera, 45 a 46 ; negra roja, 46 a ~7 ; Eivissa, 
41 a 42 ; Mallorca, 40 a 41. (Preus en rals els 42 quilos, sense sac, da-
munt carro Barcelona.) · 

Llegums. -Llenties, 8o a 95; faves Extremadura o Andalusia, 48 a 
49; favec. estrangeres, 47 a 48; favons estrangers, 49 a so; veces Anda
lusia, 39 a 40; erps, 34 a 3o5 ; titus, . 38 a 40. 

Mongetes : Castella, ro6 a ro8; Mallorca, 8o a 82; Prat, noves (quar
tera), 37 a 38; estranger, segons classe), 55 a 75· 

Cigrons : Saüc, 175 a 176; blancs ar. aif. 44-46, 66 a 67; blancs ·ar. ali: 
48-so, 120 a 122 ; blancs ar. alf. 52-54, 66 a 67 ; blancs ar. ali. 58-6o, 88 
a 90 ; blancs ar. alf. 6o-65, 78 a 8o ; petons, 55 a 6o. (Preus en pessetes 
els roo quilos, amb s.ac, damunt carro Barcelona.) 

O Us - Mercats comarcals : 
Oli d'oliva, Fruitat extra, de 10,50 a n pessetes la quarta de 3,900 qui

los, ídem, íd. fi, de ro a ro,so; ídem íd. corrent, de 9,50 a ro. 
Oli de pinyola, groc, de 130 a 135 pessetes la càrrega de II5 guilos ; 

ídem íd., verd, de 120 a i:25. 
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Preu~ de venda a la plaça : 
Oli d'oliYa : Corrent, a 243,50 pessetes; superior, a 256,70; classe fina, 

a 282,80 ; classe extra, a 295,65. ·Tot els roo qui los. lVIercat sostingut. 
Oli de pinyola: De color verd, de primera, de 121,75 a r26,ro pesse

tes els 100 quilos; groc de primera, de 143,50 a T47,85; groc de segona, 
de 121,75 a 126,10 ; fosc, de 100 a I04,3S· (Sense envasos.) 

Oli de coco : Blanc, a 172 pessetes els roo qui los; Cochin, a 200; Pal
ma, a 205 . (Amb envasos.) 

Oli de llinosa : Cru, a r6o pessetes els roo quilos ; cuit, a r68; sense 
color, a rgo. (Sense envasos.) . 

Oli de cacauet: Corrent, a 240 · pessetés els 100 quilos ; refinat, a 262. 

Ous. -Frescos Empordà, a 82,50 pessetes conte; Vilafranca o Grano
llers, a go pessetes conte ; Segarra, a · 66 ; Urgell i Segrià, a 63 ; Eivissa, 
a 6.5 ; Mahó, a 63 ; :Mallorca, a 6r. 

Fins. - D'ençà de les noves dispo icions que regulen els ·\ins i alco
çols, la destillació de vins es pot dir que no ha deixat de treballar, i a 
això és degut en gran part que s 'hagin anat fonent les abundoses exis
tències de vins que constituïen una seüosa amenaça per als preus de 
venda. • 

Si anem seguint per aquest .camí, com és probable, no haurem de té
mer, com cada any, la competència dels vins defectuosos, els quals ja se 
n'aniran tots sols cap a la destilleria i no em•iliran el preu dels vms 
ben elaborats. 

El fet de poder acollir-se al decret-llei del 4 d'ago t, estenent als viti
cultors i oliaires els benifets dels préstecs acordats en priucipi als bla
ders, i el millorament de la moneda francesa, influeixen també en sentit 
favorable als interessos dels vinicultors. 

Durant la q,u inzena hem registrat, en vms d'una sola comarca, p uges 
de fins a 4 pessetes hectolitre. 

CONSULTORI 

LLUÍS 1\1ARS'AL 

l!n aquesta secció conte<tarem gra
tuitament i per torn rigorós a totes 
les consultes que facin els lectors 

I. T. B., Tarragona.- Les dues fructicultures millors que existeixen · 
en castellà són Ja de Tamaro (edició Gi li, 35 pessetes). tradu1da de 
l'italià, i la de Bussard i Duval (editor Salvat, 12 pessetes), traduida del 
francès. Pel que es· referei..'i: a l'esporga dels fruiters, Ja segona és la 
millór que ex isteix. La primera, en canvi, per la semblança de clima en
tre Itàlia i Catalunya, és potser més aconsellable. >:o Yenint-li d'unes 
pessetes, el millor seria que adquirís totes dues. 

Les trobarà a Ja Llibreria Catalònia . 
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h.. R ., Figuere'S. -La qüestió dels productors directes no és encara 
ben resolta . De resistents.- pràcticament - a la filloxera no n'ht ha ; 
sols presenten una resistència a voltes remarcable al míldiu, ço que es 
tracluei..-x en una menor despesa de conreu. Alguns clonen bons · vins ; es 
tracta, però, de tipus corrents, no aprofitats per a ·embotellar. A alguns 
llo-: <> de França, t erres dolentes,' coma1:ques humides, etc., els prqductors 
directes es van estenent. , 

-T. I. , CiJutat.- 1 o sabem que existeix·i a Catalunya cap criador . de 
caragols ·' a França, s í, i fin s creiem que hi ha llibres que tracteu de la 
qüestió . Si li interessen, ens en euteraríem. Sembla que es tracta cT'una 
cria més aviat difícil. 

M. A., Tà·rrega.- Els pèls del bestiar, des del punt dè vista fertilit
zant, es poden compàrar a les banyes. Conteneu del ro al 12 per roo de 
nitrogen, però són de lentíssima descomposició. 

Pels· olivers van bé, sols que aquests ressentiran els efectes el 'aqul 
a uns quants anys. 

I 
S. T ., Molins de R ei. - En aquest número publiquem un article del 

nostre collaboraclor senyor Aguiló, tractant d'aquesta malaltia. Trobarà 
allí i:nés dades de les que li podríem clonar des d'aquesta secció. 

La duració dels pals i tutors pot augmentar-se deiXant-los durant u.u.a 
desena de dies en una solució de sulfat de ferro al ro per roo. També 
Ya bé de carbonitzar un xic la part que ha d'anar enterrada, car la capa 
de carbó retarda la pudrició. Es' sempre millor de treure l'escorça que 
serveix de refug i a molts paràsits. ' 

F. R., L/.eida . - Té raó vostè 'sostenint que la sembra' superficial <és 
sempre preferible a la profunda. E l mateix s'ba de dir pels arbres. Mol
tes experiències fetes per agrònoms diferents i en condicions variadíssi· 
m es, ho hau confirmat. Si no fò~ pels ocells i pels insectes, potser seria 
preferible de diposi tar la llaYor damunt la superfície del t erreny sense 
en terrar-la gens. 

R. s. 

L' agricultu?'a i la 1·amaderia lzan d' auar ·plegades. T ot bon pagès fta 

de criar bestiar. A i::rí, 1tltra augmentar els seus iugressos amb els pro

ductes del bestiar, e.ls augïJZettta també pel major producte que obte de les 

terres que conrea. 

• 
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CALENDA UI 
de sembres i plantacions de les Hortalisses i Farratges més 

generalitzats o cultivats a Catalunya 

SETEii1BRE I OCTUBRE 

HORT ALISS'ES 

Se sembra: 
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Bledes <>Togues o blauques.-Bledes morades per a hi,·ern.-Ceba · ver
mella per a cabeçar. Ceba dolça de Sant Vicens.-Ceba blanca, gTos
sa .-Ceba d'En Carnpeny.-Col de cabdell o de solclat.-Col 'de Pasqua o 
paperina.-Col genovesa.-Col borratxoua.-Col de Milà grossa.-Col molt 
grossa, francesa.-Enciam escaroler de prima\era.-Enciarn llarg, blanc o 
romà.-Enciam llarg, negre o gabaig.-Escarola de cabeU d'àngeL-Esca
rola doble, crespada.-Espiuacs.-Faves' primereuques.-Fesols tardans (a 
primers de setembre).-Julivert.-Kap llarg, blanc.-Nap llarg, negre.
X:tp nxló, blanc.-Xap rodó, negre.-Pastanaga de taula.-Pèsols naus 
de set setmanes (millor en setembre) .-Pèsols alts, de desgrauar.-Pèsols 
alt~, tirabecs o capuxtins.-Pèsols naus, verds, d'Austràlia.-Porros .-Ra 
,·anets mitjans.- Ravanets rodons.- RaYes ll¡¡rgs .- Remolatxa de taula.
CerfuiT.-Xicoira.-Xirivies. 

Es planteu: 
\.Us primerencs. - EscaltUlyes . - Escarxoferes.-Maduixeres (millor en 

octubre.) 

FARRATGES 

Se s<·mbra: 

Alfals.-Col geganta.-Xap gros de bou.-Pastanaga grossa (millor en 
agost) .-Raves grossos de bou.-Trèbol gros o Trèfula.-Trèbol anual o 
herba fe:-Trepadella.-Veces.-1 les herbes dels prats. 

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

OLI per a MOTORS DIESEL i SENil-DIESEL 
El millor per a tota classe 
de motors: Usant aquest 
oli, els augmenteu Ja vida 

De venda a Barcelona: 
S tat . . l'tlarca Bl J.eón 
Plaça de Catalunya, 20 

Indústries BabeliNei'VIón 
Ca!1'etera C. Antúnez, 65 
CAT AS ÚS I COMP.• 
Passeig de Colomb, n.•zo 
Joan I Gaietà Vilella 
Passeig de Sant joan, 104 



BASCULA PORTATIL 
ststema NOGUERA de la casa 

VILA 
Je BEZIERS 

.Garantida. 
molt reduït 

La més pràctica. Preu • 
de molta r esistència. 

To ta classe d'aparells de Laboratori 
de la Casa 

DUJ ARDIN FRERES de París 

PER E S ANS - Re~resentant 
Lleoria, 13, entresol- BARCELONA 

TALLERS PFEIFFER 
A. CAS AJU AN A PFEIFFBR, Enginyer Industrial 
Pere IV, 109- Casa fundada en 1855- Barcelona 

Fundició i construcció de maquinària en g_eneral -
· Especialitat en maquinària per a elevació d'aigües -

F¡¡bricació d'olis - Elaboració de vins - Bom~es 
d'èmbol per a totes les aplicacions - Premses i bom
bes hidràuliques - Trens de sa.pejament - Arades -
Molins de vent- Cilindres de paper per a €alàndries
Tuberies - Preses i vàlvules de totes classes, etc. etc . 

:IIIIIUIIIIIIIIIIIIIUJIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIflllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllltlllllllllll'"' 

S O FRE Grans refineries. 
a Tarragona de 

_ · l.a «Unió Sulfur 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Co. S. A. E. » 

Productes garantits de 99 per 100 de 
puresa, amb anàlisi dels més importants 

Laboratoris de ·Viticultura 

Únics proveïdora de la 

Unió de Viticultors de Catalunya 

Per a preua i-detal1s 
dirigir-se a Ja 

Secció Comercial de Tarragona 
Rbla. Sant Varies, 20 

Telèfon 672 4 

.. ~ ........................................................................................................................................................... ~ 
En dirigir-vos a les cases anundadores, citeu AGRICULTURA 

I 
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ALTHEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

PER A TOTA MENA DE . 

BESTIAR - RENDEIX LA 

MAJOR UTILITAT EN 

L'ENGREIX I LA PRO

DUCCIÓ DE LA LLET 

· AL~fHEIN 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

. '. 


