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

l'agricultura 

Demaneu la :qostra Agenda Agrícola 
per a 1927, que és lliurada gratuïtament 

·a tothom qui ho sol·lidta 

PER A INFORMES I PREUS, A LES AGENCIES I A 

MINES DE POTASSA DE SÚRIA, S. A. 
(DIRECCIÓ COMERCIAL) 

Carrer del Censolat, 1 (Gran Via Laietana) BARCELONA 

Per correu, a APARTAT N.0 891, BARCELONA . I 
~--------------------------------~--------------~ 
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Societat Enològica del Penedès, S. A. 
VRlFR ANU 
DEL PENEDÉS 

Sucursals a Reus, Qriptatta 
i Xereç de la Frontera 

TREPITJADORES, PREMSES, BOM

BI!S 1 TOTA CLASSE. DE MAQUI· 

NÀRIA VIÑtCOLA : MOTORS i 

TRANSMISSIONS : MANGUI!

RES, RACORDS I AIXETES : 

.MATBRIAL· fi'ER A BOTELLERIA. 

Premsa contínua «Sepsa» 
Premsa hidràulica «Atlas» 

APARELLS D'ANÀLISIS DE VINS 

PRODUCTES ENOLÒGICS: 

ADOBS : SULFAT I SOFRES 

,. 
DEMANEU 
EStudis, Projectes 
i Pressupostos ,· 

Molí Triturador '' El Campeón Univel'Sal 'i 
Patents d'invenció núms. 84.698 i 91.267 

per a tota classe de grans, palles, despulles i altres matèries 
El mol(fríJurador, •El Campeón trniversal> és l'únic que no 

produeix po'! s, i que p"ót!reballar sense canvi en · la direcció de
sitjada. Està proveir de dues mànegues d·'aspiració i pzr això tú 
s'escalfa ni la molturació sofreix minyes. • _ 

El constru~ixo de quatre tamanys per proporcionar els tipus 
qu.e pode.n necessitar des del més petit industrial o rama<ler al 
més gran industrial.. 

Produ.cció en farina de moresc per a pinsos, de 150 a 1.000. 
quilo~ per hora. . 

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

Finor i gruix de la molturació desitjada 
Mlt_RC TORR,a.S.- Riereta, 15 i Àurora, 11 

Telèfon 120\ .A BA.RCELONA 

En di~igir-vos a les cases -anunciadores, citeu AGRI·CULTURA 



A G R.I C U L TU RA · 

1926 

INDEX PER MATERIES 

POLíTICA AGRARIA. - QüES
TIO S SOCIALS I ECONOMI
QUES. - ECONOMIA AGRICOLA 

El treball domèstic complementari 
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Arbres forestals de gran avenir 
Espècies forestals tingudes en més estima i que durant aquests dar
rers anys han merescut l'elogi de/s principals rep~bladors i enginyers: 

PI Alerce d'Europa, 2 anys, 35 a 45 cms. 
PI Alerce del Japó, 2 anys, 40 a 45 cms. 
PI Insignis, 2 anys, 35 a 45 cms. 
PI Larici d'Austria, 2 anys, 35 a 40 cms. . 
PI Larici de Còrsega, 2 qnys, 35 a 40 cms. 
PI Marí1im Corté, 2 anys, 35 a 45 .cms. 
PI Montana, 2 anys, 35 a 45 cms. 
PI Pinyoner, 1 any, 25 a 30 cms. . . . . 
PI Silvestre Escòcia, 2 anys, 35 a 45 cms. 
AVET Comú, 2 anys, 25 a 35 cms. . . 
AVET de Dou'glas, 2<'nys, 25 a 35 cms. 
A VET Roig, 2 anys, 30 a 35 cm s. 

El miler Ptes. 

110 
110 
100 
70 
75. 
75 

110 
125 
60 

120 
105 
125 

ACACIA Comú, 2 anys, 50 a 60 cms. . 
CASTANYER Comú, 2 anys, 60 a 80 cms. 
CEDRE Líban, 2 anys, 35 a 40 cms. 

75 
100 ! 
110 : . 

' XIPRER Macrocarpa, 2 anys, 40 a 45 cms. 
XJPRER Piramidal, 2 anys, 35 a 40 cms. 
XOP, de 1,200 a 1,800 metres . . : . 
XOP, estaquetes, de 1 a 1,400 metres . 
ESPÍ Albar (per a tanques) 35 a 45 cms. 
EUCALIPTUS Glòbuls, 2 an~s, 50 cms. 
FREIXE Americà, 2 anys, 35 a 40 cms. 
FREIXE Comú, 2 anys, 35 a 40 cms. . 
FAIG, comú, 2 anys, 40 a 50 cm:.. . . 
MORERES, tamanys i preus per correspondència 
NOGUER comú, 1 a~y . . . . . 
OLM País, 2 anys, 35 a 40 cms 
PLATAN, 1,50 metres . . . . 
ROURE roig americà, 2 anys, 40 a 50 cms. 
TRUANA o Aligustre, 1 any. . . . . . . 

' 
PLANTER PER A LA FORMACIÓ DE VIVERS 

AMETLLERS. 
AVELLANERS 
CIRERER de Santa Llúcia 
PRUNERA Myrobolan . 

' CODONYER ... 
POMERA Silvestre, 2 anys . 
PERERA Silvestre, 1 any. . 

125 
100 
350 
125 
90 

150 
100 
75 
75 

400 
60 

750 
125 
125 

300 
200 
150 
250 
200 
125 
125 

Disposem de planter d'un any a preus reduïts. Partida mínima que 
servim, 500 plançons de. cada espècie. Demani'~ el catàleg general. 

EL CULTIVADOR MODERNO 
Trafalgar, 76 Telèfon 1966 S. P. Apartat 625, Barcelona 

... 
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LA REGALÈSSIA 

L A regalèssia és la Glycyrrhiza Glabra, que és de la família 
de les papilionàcies i és indígena en el migdia d'Europa . 

· En la Mé'sopotàmia creix en abundància a les vores del Tigris 
-i t1e l'Eufrates, en els a1luvions d'argila rics en humus. Els . 
Fellahs àrabs cullen les arrels a l'hivern, quan les tiges, ben se
·ques, poden 'servir pel . foc. A Basra (Bassora), centre de comerç, 
:s'assequen, es posen en feixos en una premsa hidràulica i s'expor
ten a Europa i Amèrica (ro.ooo tones per any). 

L'arr~l .fresca o seca té propietats pectorals, bèquiques (contra 
la tos, bronquitis) lleugerarn,ent diurètiques. S'hi ha trobat un prin
.cipi especial, la glicirrina. 

S'empra ja sigui en bastonets o en forma d'aixarop, píndole~, 

pastilles, etc. _ 
L'arrel tal com és s'empra per endolcir les tissanes i altres be

gudes. S'hi afegeix en fred o en la beguda tèbia, car a una tem
peratura elevada el principi acre es dissol. 

Amb 1 'ordi i el gram del Nord es prepara la tissana ordinària 
dels hospitals «bona per tot». 

Els farD,lacèutics empólsen ~es. píndoles en una pols de regalèssia. 
Es fan uns pólvors compostos amb : regalèssia polvoritzada, 6o 

grams ; senet polvoritzat, 6o grams ; sofre rentat, 30 grams ; fonoil 
polvoritzat, 30 grams ; sucre polvoritzat, r8o grams. Es pren a la 
dosi d'una a dues cullerades de cafè en aigua contra l'estrenyiment. 
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Amb la seva pols i mel s'obté un electuari emolient. 
La infusió de la regalèssia dóna per evaporac10 un extracte 

negre, sòlid, que se'n diu sucre negre de regalèssia, que serveix 
per a la preparació de pastilles que es perfumen alguna volta aml> 
essència de violeta. 

Per a fer la pasta es dissol en mig litre d'aigua 20 grams de 
suc espès de regalèssia, després s'hi afegeixen 250 grams de goma · 
aràbiga i rso grams de sucre. S'escalfa fins que adquireixi la con
sistència d'una pasta, i després s'escampa en capa prima sobre una 
placa de marbre untada d'oli, i després de refredar-se es tallen les 
pastilles amb estisora. 

Algunes vegades hi afegeixen opi. 
El suc de regalèssia s'utilitza pels cervesers per colorar la cer-· 

vesa i en altre temps per falsificar · els vins. 
La regalèssia entra, encara, en certes fórmules d'elixirs den

trífics. 
En fi, els veterinaris empren la pols per donar consistència als. 

electuaris. Hom l'administra, també, contra la tos del cavall, associat. 
amb pols de malví. · 
' ¡ ' 

· Cultiu. La regalèssia es conrea a la pènínsula Ibèrica i a Ità-
lia. A França se'n cultiva poca. La regalèssia catalana és més cur
ta i menys grossa que la de Galícia. Aquesta darrera també es co-

. nei~ amb el nom de regalèssia de Bai;na. De dins és d'un bell 
groc daurat . La regalèssia d'Alacant és prima i la seva escorç~ és 
sovint grisq. 

La regalèssia conreada a Calàbria i Sicília és d'un groc esban
qit i menys dolça que la d'Espanya. 

Grèsia també és un país productor de regalèssia, Rússia també 
~;exporta i Mesopotàmia també de la salvatge. 

La regalèssia és una planta rústica que no li fa por el fret. Vol 
les terres de consistència mitjana, silici-argiloses, profundes, fèr
tils i fresques, però no vol ni les terres massa humides ni. massa 
~eques. 

E~ treballa la terra a 50 o 6o cen.tímetres i s'adoba amb una bo
na quantitat de fems d'estable mig descompost, car la regalèssia 
és exigent i esquilmant. 

Es· podria multiplicar per plantada de llavor, però s'utilitza ge
neralment, els rebrots q,;_e surten dels ulls de les arrels que s'han 
deixat quan s'arrenca la plantació al tercer any. 

Es planten quatre o cinc brins a la tardor o la fi de l'hivern, o 
a la .primavera, segons les regions, a 30 o 35 centímetres en línies 
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separades 6o centímetres o a so centímetres a tot quadro, s'enfon
sen de 4 a 5 centímetres. 

Les plantes es desenrotllen sobretot a partir del segon any. En 
el primer es pot fer un conreu intercalar. 

Des de que les tiges surten fora de terra, s'escata moderadament. 
En octubre es tallen quan han pres un color fosc característic i es 
cremen. Després es fa una treballada i a l'hivern es posen els fems. 

Aquestes operacions es repeteixen cada any, però el darrer no 
s'adoba. 

Collita i venda. Es cullen les arrels a la fi del tercer any de 
vegetació, en octubre, després d'haver tallat les tiges. 

Aquesta operació es fa en un temps sec, i l'han de fer obrers 
intelligents- perquè no les facin malbé. 

l otícies de produccions ens diuen que es poden oòtenir de 4.ooo 
a s.ooo d'arrels seques i algú diu que ha obtingut r2.ooo quilògrams 
per hectàrea cada 4 o 5 ·anys. 

Es :va collint i triant el millor per a la venda, que es neteja de 
terra i cabellera. Es renten · i es posen ràpidament al sol i s'acaba 

d'assecar al forn o a l'estufa. 
Les bones arrels d'ESf(anya i d'Itàlia les tallen de 25 a 30 cen

tímetres i en paquets de 5 quilògrams reunits en fardos de 6o a rzo 
quilògrams. 

L'arrel ben seca i de bona qualitat quasi no fa olor, té un bon 

color groc fort a _l'interior. Es conserva en un local ben sec, ja 
que en un lloc un xic humit pren un lleuger olor de florit. 

V. NUBIOLA 

Minerals, àcids aminats i vitamines 
III 

'organisme animal és fet per viure a expenses dels teixits ve-
getals o animals, els quals teixits contenen innombrables 

substàncies a més de les proteïnes, grasses i hidrats de carbó. L'evo
luc.ió fisiològica ha exigit que algunes d'aquestes substàncies si
guin tan indispen~ables com els constituients bàsics de la ració. 

Una colla d'investÍgadors, entre ells -:'vic. Collum, Osborne, Meu
del, Funk, Zilva, Evans, Drummond, encaminaren llurs treballs 
a la recerca del nombre naturalesa de les vitamines. Hi han ali-
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ments que no en posseeixen o al menys no se n'hi han trobat, com 
els olis vegétals, .per exemple. Altres aliments, entre t¡1ls la llet, 
que contenen més d'una vitamina. Les vitamines es troben dis5¡oltes 

·en la grassa o en l'aigua de constitució dels aliments. Els farratges 
verds i en general les fÚlles fresques les contenen en abundància. 
En le~ granes es troben en la pallofa, sobretot en les capes intermit
ges entre la closca exterior i la que es troba en contacte amb la part 
farinosa. 

Les . arrels i tubèrculs també posseeixen vitamines . . Steebnock 
ha comprovat que la quantitat de vitamines de les pastanagues, ble
daraves i patates o trumfes molt colorejades és superior a· les · es
blanqueïdes. Igual passa amb el moresc groc o blanc. 

I 

Fa ja temps que es creia que les vitamines només servien per fer 
créixer els organismes. Posteriorment, s'asignà a aquestes subs
tàncies dos altres fenòmens : un, de funció reproductora i l'altre. 
de repartiment de sexes. De les cinc vitamines conegudes que, a 
causa de llur naturalesa desconeguda, s'anomenen per majúscules 
(A, B, e, D, E;), les quatre primeres A, B, e, D, presideixen els 
fenòmens d'assimilació ; E, la fecunditat; i B té, a més, un deter- -
mini en la producció de sexes. 

Les vitamines actuen en l'organisme en quantitats insignificants. 
Entre totes elles ' existeix, quant a efectes i dosis, un mateix ordre 
de grandàri'a. Per 190 grams de pes viu les vitamin~s manifesten 
llur acció a 

o'oooor grams, la vitamina A 
o'oqoo27 » » B 
o'ooors )) )) e 
o'ooo25 )) )) E 

La vitamina A es troba dissolta en la grassa de les plantes ver
des. L'absència d'aquesta vitamina en l'alimentació dels animals 
joves produeix una parada en la creixença. Entre la vitamina A 
i la colesterina existiria una estreta relació. A i D es completen 
en llur acció antiraquítica. L'aigua de la llet i les llevadures con
tenen les vitamines B í e, les quals contribueixen a la regularit
.zació dels fenomens d'assimilació, especialment en els animals 
JOves. 

Pugliesse, en 1920, ja havia observat que els conills i cobai.s ali
mentats només anib granes, llurs orines en lloc .d'ésser alcalines 
trobar-se quasi desprovistes de fòsfor, es presentaven molt àcides 
excessivament carregades d'àcid fosfòric, calç, amoníac, acetona i 
àcids gràssos, ço que traduïa una desmineralització de l'organisme. 
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Bickel, en una comunicac10 a la Societat de Biologia de Barce

lm1a (r922), estudiava les vitamines en doble sentit : en el de l'assi

milació mineral i en el de la cicatrització de ferides. En dues ex

periències en gossos, deia l'autor, que duraren alguns mesos, fou 

estudiada la influència que sÇ>bre la retenció del calci exercia un plus 

de vitamines en un , gos alimentat durant moltes setmanes sense 

elles. Resulta que, . tan . l'augment de certes vitamínes isolades (la 

de la pell d'arròs, o la d.e la mantega) com l'augment de totes les 

vitamines en conjunt, favorien la retenció del calci, com ja havíem 

remarcat en observacions en nens raquítics. El mateix passa amb 

el ferro. De tot plegat se'n dedueix que les vitamines, de la matei

xa manera que cooperen a l'assimilació dels materials orgànics, 

atavoreixen l'absorció dels minerals.» Després, Bickel, relata que 

havent practicat ferides en ailimal?, els que ban estat alimentats 

amb vitamines foren gorits més aviat que els animals de les matei

xes condicions privats d'aquestes substàncies. 

En I924, Parkes i Drummond, en l'estudi de la vitamina B, con

clouen que la seva absència en l'alimentació origina una degenera

ció característica dels .testicles, tant · més greu quant més temps fa 

c¡ue dura la carència vita"mínica. Al principi de la degeneració tes

ticular el semen és fecund, però determina un percentatge inferior 

de mascles, puix qÚe la producció normal essent per ~ada sexe de 

so per roo, passa durant la falta de la vitamina B al 35, i a la llar

ga apareix la infecunditat. 
La vitamina E, que es troba en la grassa de la major part de 

les granes, especialment en la de blat, és indispensable a la repro

ducció normal. Sense ella, la regularització dels fenòmens de la 

reproducció es desenrotlla dèbilment, mentre que la seva presència 

és tan enèrgica en les femelles castrades que, una dosi un poc forta, 

determina l'aparició de calors. 
Les vitamines obren un capítol enterament nou en la ciència de 

Ja alimentació. Com tota novetat d'aquesta mena resulta impreci

sa, de difícil aplicació pràctica i concreta. Mes, l'investigació aques

ta vegada encaixa tan ajustadament amb els fets observats pels ra

maders, el mecanisme dels quals, emprò, es desconeixia,' q-qe no hi 

ha cap mena de dubte que uns agents, unes substàndes desconegu

des, influïen poderpsament en l'alimentació i amb els seus resultats. 

Es ara que veiem clar per què els muls i els cavalls que consumien 

segó tenien un pèl lluent, que no assolien mai els animals, per gras

sos que fossin, menjant exclusivament blatdemoro. El segó és ric 

en vitamines ; la zeïna del moresc està absolutament mancada de 

cisína i de triptofana, àcids aminats que abunden en les despulles de 
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blat. Anib les vitamines i els àcids aminats ens e.,""{pliquem els efec
tes de la pastura i dels farratges verds, puix que jamai un animal 
amb igual consum de matèria seca de fenc o farratge sec assoleix 
els efectes que s'obtenen amb el farratge verd. Una ració abundant 
en vitamines i àcids aminats assegura la nutrició mineral. Hi ha
via, abans d'aquests nous estudis, una ignorànçia total respecte el 
fet de què moits herbívors desenrotllaven ll~r esquelet amb una 
quantitat insignificant de calç, com succeeL>: en animals que viuen 
en comarques pobres d'aquest mineral. Però l'acció de les vitami
nes i dels àcids aminats retenint i incorporant a l'org.anisme els mi
nerals indispensables explica el mecanisme nutritiu dels referits 
herbívors. 

Finalment, una altra qüestió ha suscitat l'.alimentació vitamí
nica, i és, la de la llet de vaca destinada als infants. Lesné i Va
gliano en 1924 i Chick i Roscoe (rgz6) han demostrat q_ue la pobre
sa de vitamines lipo-solubles comença així que les vaques cessen la 
pastura . Això equival · a l 'anunci d'una intervenció higiènica en les 
vaqueries que, , de confirmar-se els estudis de dits investigadors, 
vindrà tard o d'hora. 

El ramader, en la pràctica, atendrà les necessitats minerals, 
d'àcids aminats i de vitamines confeccionant les raccions en la for-

' ma que l'experiència ja venia recomanant, ço és : composant-la amb 
una gran varietat d'aliments i donant UÚ.a certa quantitat de verd, 
fent els possibles d'administrar íntegralment les farines , és a dir, 
farines i despulla tot alhora, o despuUes d'unes granes i farina 
d'altres, no oblidant tampoc que els vedells necessiten imprescin-

' diblement d'una certa quantitat de llet entera o sense desnatar, i 
-els porcs una m1ca de farina d'ossos a més del verd . 

M. ROSSELL I VILA 

El nou sistema Acapulco 
II 

H El\I de parlar ara de l'aparell extractor de l'oli. Consta d'un 
semi·-cilindre de quatre metres de llarg, amb fons de xapa 

d'alumini perforada que sosté una tela metàllica de níquel, de tra
mSJ. finíssima. L'aparell és sostingut per dues parets que van cie cap 
a cap i que són fetes de rajola de València. El .semi-cilindre porta 
al centre, un e~.x, que sosté unes regles . Quan l'eix gira, les regles 
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passen a uns tres mil-límetres de la tela metàllica, retirant del seu 

contacte la pasta d'oliva que la regla anterior hi havia dipositat al 

seu pas. La massa, d'aquesta manera és tinguda en constant movi

ment i sempre noves parts de polpa van a quedar _ en contacte amb 

la tela me.tàllica i cede:L'\:en l'oli que contenen, el qual atravessa la 

tela i cau en una canal d'on és portat a les piques de classificació 

i decantació. La tela metàllica, per bé qu~, segons sembla, sigui de 

llarga duració, quan es consumeix pot ésser canviada fàoilment. 

Passat el temps necessari, · tota la pasta ha estat en contacte amb 

la tela i ha cedit el seu oli ; cessa aleshores el gotejament. En les 

dues o tres primeres hores de funcionament raja la quasi totaEtat 

de l'oli; els residus que queden s'esgoten deixant la pasta en l'apa

rell durant vuit o nou hores en totaL A mesura que augmenta l'es

gotament de la pasta va sortint meny~ oli i més aigua; és a dir, al 

començament raja oli quasi pur i després, d'en mica en mica; la 

quantitat d'oli disminueix 1 creix la de l'aigu~. 

Com es pot veure el funcionament de l'aparell és automàtic; la 

pasta cau de la despinyoladora a l'extractor; s'engeguen les regles 

o paletes i I' oli va rajant. tot sol sense cap mena de intervenció. 

En 1~ despinyoladora, com ja diguérem, ultra la separació del 

pinyol s'obté el batut de hi pasta i la rotura de les cèllules que con

tenen l'oli ; quan aquest és en llibertat es separa automàticament 

per la diferència de tensió superficial entre l'oli i lraigua i en ésser 

posats en contacte amb uria tela capilar com és la de níquel, és su

ficient la feble pressió que excerceixen les regles damunt la pasta 

perquè ragi l'oli sense que al mateix temps surti l'aigua i matèries 

sòlides : 
El moviment de la pasta és molt lent perquè estigui én contac

te amb la tela el temps necessari per l'esgotament ; l'eix, en efecte, 

dóna a penes quatre voltes per minut. 

Acabada l'operació es tomba el semi-cili~dre, que pot girar da

munt del seu eix, per un sistema d'engranatge i es descarrega. 

La sansa esgotada té aspecte més pastós que l'ordinària, però 

no perquè contingui més oli-la quantitat del qual diuen que s'ha 

arribat a reduir en alguns casos al 4 i mig per cent quan la de prem-

ses hidràuliques conté prop del 8 per roo-sinó perquè queda més 

ric en aigua que no s'extrau en la proporció en què ho fan les 

premses. 
La Casa Acapulco construeix dos tipus de extractors; el gran, 

que pot treballar en 24 hores las pasta corresponent a 2.500 a 3.000 

kilògrams d'oliva i el petit que fa un treball igual a la meitat. A 

• 
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propòsit d'això recordarem que una premsa hidràulica corrent pot 
treballar en 24 hores uns 5.ooo kg. d'olivés. 

Els preus recents i la força necessària per moure aquesta mà
quina, són els següents : Una despinyoladora, un extractor, per 
treballar 3.ooo quilos d'olives en 24 hores, rj.ooo pesetes i vuit 
cavalls ; una despinyoladora i dos e::\..-tractors per treballar 6.ooo 
quilos, 22.000 pessetes i nou cavalls ; una despinyoladora i tres ex
tractors, per treballar 9.ooo quilos, 3r .ooo pessetes i ro cavalls ; 
una despinyoladora i quatre extractors, per treballar r2.ooo qui
los, 40.000 pessetes i rr cavalls. És a dir, una despinyoladora costa 
5.000 pessetes i un extractor 9.ooo. Els 'models petits costen 3.000 
i 6.ooo respectivament. - La instaJ.lació per treballar 1.500 quilos 
d'olives en 24 hores costa 8.ooo pessetes i requereix quatre cavalls 
de força. Cal afegir demés, una rentadora dels pinyols que val 500 
pessetes i una tremuja batedora; ' el model gran d'aquesta costa 
~ . ooo pessetes i el petit 1.500. 

En conclusió, sense comptar res més · que les màquines Acapulco, 
una installació per treballar uns 6.ooo quilos d'olives - correspo
nents al treball que fa una premsa hidràulica-costa 22.000 pesse
tes per l'extractor i despinyolad.ora, ,500 per la rentadora de pinyol 
i 2.ooo per la trerp.uja batedora; en totàl, 24.500 pessetes. Vegem 
ara els avantatges que l'inventor atribueix al seu sistema ; ens li
mitem gairebé a copiar-los, car no havent experiment~t ·la maqui
nària no podem dir si són o no, exactes . . 

r. Obtenció de més o1i. 
· 2. Obtenció de l'oli de la polpa solament, sense oli de pinyol. 

(Observarem a àixÒ que no està demostrat encara, per bé que s'ha
gi dit i repetit d'ençà dels treballs poc científics de Sieuve al se
gle ):_VII, que l'oli de pinyol perjudiqui a l'oli de polpa.) 

3. Facilitat de treball~r l'oliva fresca sense preocupar-se dels 
inconvenients que pel mateix fi presenta el sistema de les premses. 
(Avantatge un x ic inusori). 

4· Senzillesa de les manipulacions. 
5· No hi ha necessitat de tenir un encarregat competent, car 

no s'ha de fer cap operació delicada. , 
6. Economia de mà d'obra; es necessita sols prop de la meitat 

del personal que es requereix en el sistema de premses. 
7· Economia. derivada de no 11sar esportins. '· 
8. Necessitat de menys local. 
9· Obtenció de sansa sense pinyol i per tant directament utilit

zable com aliment pel bestiar. 
ro. Possibilitat d'aprofitar l'os com a combustible. 
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Com que no poden àbandona"r-se les installacions existents, la 

casa Acapulco proposa dos sistemes mixtes, en els quals s'utilitzen 

els dos tipus de maquinària. Heu' s aquí els· dos sistemes : 

r. Es mòl l'oliva en el molí corrent; es posa l'extractor Aca

pulco durant un parell d'hqres per extreure el 6o,8s per roo de 

l'oli industrial; es premsa la pasta semi-e..xhaurida en les prem.:

ses corrents . 
2. .Es separa el pinyol en la despinyoladora; la polpa es posa 

a l'extractor durant un parell d'hores per extreure el 6o,8s per roo 

de l'oli; la polpa semi esgotada, barrejada de nou amb el pinyol 

es mol en el molí corrent i després es premsa. 
Els a~ntatges d'aquest.es combinacions, · són, seg¡ons la casa 

Acapulco, de reduir el consum de cofins, de dupliGar la capacitat 

ae treball per cada extractor que s'interposi entre el molí i fa prem

sa i d'obtenir un oli méS bo. 
Aquest és el nou sistema Acapulco. Com es pot veure es senzill 

i simpàtic . Ara que una experimentació rigurosa, a una estació oli

varera seriosa-si n'hi han-ens hauria de dir si s'ha d'adoptar o si 

es tracta sols d'una nova temptativa de resoldre el problema de la 

extracció · de l'oli. 
., •T. U. GANTúS 

L'.escapçat de blatdemoro 

H E Jlègit amb fruïció l'article que el senyor Josep Llovet pu

blica amb el mateix títol en el número del 5 de desembre 

prop passat; presenta dades de molt interès com dignes d'ésser 

guardades, però com molt bé diu ell mateix, les diferentes condicions 

climatològiques de cada encontrada influeixen en què l'operació de 

l'escapçada sigui o no profitosa; més encara, segons l'avarícia del 

pagès pot ésser l'escapçada bona o perjudicial. 
Al meu entendre l'escapçada és una operació cultural que ten

deix solament a suprimir membres de la planta inútils, és a dir, un 

cop el plomerall que és la flor mascle, ha fecundat la cabellera (flor 

femella), és convenient suprimir-la; així estalviem despeses su

pèrflues. 
La Taturalesa ens ho ensenya per molts camins. Què fan les 

abelles quau Ja reina està ja fecundada? Eliminen els abellots. Què 

fa el prega-déu (l'ortòpter Mantis religiosa) després de ses noces? 

'\ 
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Es menja el mascle. Molts altres exemples podr·Íem aportar en 
corroboració; així, si el regne animal ens ensenya a suprimir els 
mascles quan esdevenen inservibles, també podem aplicar el ma
teix procediment a les plantes, majorment quan tan fàcil són de 
conèixer les :flors mascles i femelles del blat de moro . 

L'operació, però, resulta dubtosa no solament en diferentes en
contrades, sinó també en una mateixa, car depèn del conreu adop
tat de la més o menys espessa sembrada, de l'adobada de la terra; 

però no tingueu cap dubte que el que més perjudica l'operació de 
l'escapçament és l'avarícia del pagès escapçant la planta bo i arran 
de la darr.era panotxa. Es clar que volent aprofitar la part verda 
per a farratge, es talla massa avall, però aleshores a la planta Ji 
manquen elements assimiladors r 

l:!s indubtable que si al moresc li segueu la :flor mascle (sols 
el plomerall i res de fulles), quan la :flor ·femella ha tret un petit 
plomall de cabellera i la polseguina de la :flor comença a ésser :fluixa, 
llavors podreu comprovar com les panotxes estan més ben acabades, 
ben plenes i segons l'estat de fertilitat . del terreny seran més o 
menys grosses. Però, si es sega la :flor mascle a'mb tota la tija i 
fulles fins a la primera panotxa, llavors el granar és incomplet, 
trobant-se en el• .suro grans mal acabats, i si, com sol succeir, 
malauradament el pagès arrenca totes les fulles de les plantes abans 
de la completa maduració del gra, les funcions vegetatives no aca
ben com deurien. 

Fa mes de 30 anys que això fou objecte de discussió en una en

titat agrícola del Nord de França; el ponent va presentar l'escap
çada del blatdemoro com cosa nova, mentre que els nostres par~s 
ja la tenien com a operació cultural corrent. Jo crec que aquesta ope
ració no ha de fer-se igual a Tortosa, país càlid · i sec, com a Vich 
o l.'Empordà, encontrades més humides i fredes ; cal un esperit 
d'observació per a comprovar l'eficàcia de l'escapçada del blatde
moro en les variades terres del Principat. 

Ara, · qui hi sàpiga més que ho digui; tal volta de les moltes 

opinions exposades en treurem quelcom de profit. 
M. FIGAROT 

Als recons, als marges, a les voras dels camins i de fe,s sèquies, ats 

· patis, a les partions dels camps, a tots e,ls espais lliures, planteu-lzi arbres 

de JUSta o ae fruita. A e ataluuya en tenim massa Pocs encara. 
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La- mosca de l'oliva 

Notes i obser~acions d'enguany 

D E la lluita contra la mosca de l'oliva, enguany hem pogut treu

re moltes conseqüències i fer algunes observacions de força 

utilitat, que poden guiar-nos en les vinentes campanyes . 

Per creure que han d'interessar als lectors d'AGRICULTURA, de

manem, al nostre Director, aculliment per a publicar-les . 

El material d'observació és de les com~rques tortosines, Camp 

de Tarragona i terres de Girona i de Mallorca. 

Des de mig juliol ens diuen de Tortosa que hi ha molta mosca, 

tanta, que a judici de molts, els tractaments daquicides emprats no 

contenen la invasió, car cada dia es. veuen més mosques. 

Aquestes notícies ens duen a preparar grans quantitats d'olives, 

per estudiar els contraris del cuc. Les repetides observacions ens 

fan notar el petit percentatge de contraris, millor dit de Eul?"phu.s 

longult~s paràsits del Dac~~s, que tant abunda en anys normals per 

aquelles contra~es. 
Extenem les observacions a olives del Camp de Tarragona, co

marca en la qual el contrari del cuc de l'oliva que normalment més 

abunda, és l' Eu..pelmus uroZ01'!1Us, i el trobem en la mateixa densitat 

que els anys anter~ors ; però en ésser a últims d'agost, desapareix 

ràpidament i gairebé del tot. Fins a aquest mes coincidint amb la 

desaparició de l' E~tpelna~s no sentim parlar en els pobles del Camp 

de Tarragona, de mosques de l'oliva com d' 'una gran amenaça . • 

Aquesta absència de paràsits ens inclina al senyor Almirall, en

ginyer agrònom, i a mi a dirigir-nos al President del Consell de Fo

ment de Tarragona, don Primitiu Ayuso, remarcant la convenièn

cia que s'assabenti als que empren tractaments daquicides, que con

vindrà repetir-los de setembre i octubre, per haver desaparegut l'Eu

pelmus al Camp de Tarragona des de últims d'agost, i per 1'-absèn

cia de Eulopllus en les comarques tortosines, des del començament 

de la campanya. 
Llavors pel setembre per a generalitzar demanem al nostre amic 

Joaquim Vayreda, de Lladó, olives cucades de les comarques de 

Girona, on enguany hi ha hagut també molta invasió, i allí també 

observem un petit percentatge de contraris del cuc de l'oliva, per

centatge molt inferior al dels anys anteriors. 

De Mallorca també rebem per primera vegada olives que ens 
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envia el nostre amic Ferran Blanes, enginyer agrònom, i no podem 
obtenir cap classe de paràsit del Dacus . Aquestes olives ·les rebem 
a mig octubre. Aquí a Catalunya molts a)lys hem trobat molts con
traris del Dacus a l'octubre i primers de novembre. 

A Mallorca enguany hi ha també moltíssima mosca. 
Aquestes ob~ervacions ens permeten de re1acionar la major quan

titat de mosca de l'oliva amb la menor quantitat dels seus contraris 
o paràsits ; o sigui a rn.eny s paràsits, 1nés mosca i viceversa. 

* * * 
Aquest any de tanta mosca ha quedat demostrat a bastament 

. que salva la colJita d'olives qui vol. Però també ha quedat demostrat 
que poca gent vol salvar-la; els uns, la majoria, per què en veure 
tanta oliva picada en lloc de dobla~ el nombre de tractaments, com 
exèrcit esporugUit i sense disciplina es retiren ; alt,res per posseir 
l'equivocat criteri, que el sulfat de coure salva l'oliva; no pocs per 
deixar el camí conegut i lliurar-~e al desconegut.; i molts per creu~ 
re la teoria falsa que quan l'oliva és sana pel setembre, queda lliu
re del Dacus, com passà a molts propietaris d'Ascó, qu~ deixaren 
els . tractaments en aquest' mes. 

Han salvat la collita bastants propietaris d'Ascó, i en Juli Cor
tiella de Cènia, que han fet tots els traçtaments clàssics, des de pri
mers de ' juliol, els han doblat al setembre i octubre i no els han dei
xat fins a mitjans de novembre. . 

En una visita que férem a Cènia _el 24 de novembre, amb don 
Anton Moretó, propietari de Cambril~, don J oail Ardèvol, propietari 
i representant del Sindicat Agrícola i altres senyors també propie
taris,. poguérem veure les finq'ues tocant a les del s~nyor Cortiella 
amb quasi totes les olives a terra i poques· als arbres i encara cuca
des, mentre que la finca del senyor Cortiella, tenia els olivers peri
fèrics amb un 12 o 15 per 100 d'olives picades, i la resta bé del tot, 
sense un I per Ioo de mal i cap oliva a terra. 

Entenem per olivers perifèrics en aquest cas, la rengla primera. 
d'olivers ·que es troba a l'entrada de la finca. , . 

Fa pocs dies que liem tingut carta del senyor Cortiella i ens 
diu que el seu oli no fa 6 dècimes d'acidesa, quan enguany per aque
lles contrades s'han fet amb 1 0 i 12 graus, degut al cuc .. 

* * * I I 

El sulfat de coure, que indubtablement va bé per desinfectar l'oli
ver contra el Cicloconium, per a tonificar l'arbre, i fins direm per 
combatre les petites cotxinilles , ha estat emprat per molts olivicul-
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tors per a combatre també la mosca. Però aquest any en què gaire
bé tots els termes de Montroig, Vinyols i Montbrió han estat trac-· 
tats sols amb aquesta sal contra la mosca, ·hom ha pogut tenir la 
certesa absoluta de la ineficàcia del tractament cúpric contra la 
mosca de l'oliva. 

Convé que aquesta lliçó serveixi per a dem.à. Els escarmentats 
són els més alliçonats. 

* * * 
Anem a tractar ara d'un nou i singular sistema de lluita contra: 

la mosca, que està destinat a distreure als pagesos del vertader ca
mí i, per tant, a fer-los perdre algunes collites. És un sistema nou 
de trinca, però així i tot la història no està d'acord sobre el seu 
lloc d'origen. Mentre els uns diuen que ha sortit de Freginals, al
tres parlen de la .Galera. El cert és que durant el mes d'agost va 
estendre's per tota la Ribera de l'Ebre, on: a ésser la causa que 
molts pagesos deixessin els tractaments daquicides i perdessin la 
collita, i traspassant ràpidament el riu, .Pel setembre ja campava a 
les portes de Reus. 

Ens referim a certes barreges. d'orina amb lleixiu que posades 
en pots de llauna, penjats a les branques dels olivers, atrauen el 
Damts. Efectivament, a les trenta o quaranta hores, poden veure's 
dintre d'aquests pots, bastantes mosques ofegades, i si es repeteix 
!,'observació cada dia se'n troben més o menys. 

Les comarques tortosines i principalment el poble de la Galera, 
en es van dedicar amb més fervor a lluitar d'aquesta manera, han 
perdut la collita. 

Intrigat de l'atracció i convençut per experiències de la seva in
exactitud , volguérem estudiar-la; les nostres experiències ens per
meten de dir, que en · els pots de 1a barreja no es troben més que 
uns 6 ó 7 per roo de mosque's femelles; le altTes totes s6'n· mascles. 

Si considerem que són les femelles les que ponen els ous dels 
quals surt el cuc de l'oliva; 'que cada femella pot pondre 400 ous, 
dels quals surten 400 cucs, i que amb pocs mascles resten fecun
dades .moltes femelles (un mascle basta per més de 200 femelles), 
es comprendrà que aquest nou procediment és d'eficàcia nulla, i no 
té ajtre valor que aquella illusió que pot produir als pagesos en veu
re als pots mosques de l'oliver ofegades. 

' R.écomanem als olivicultors, molta constància i molta fe en els 
tnictaments clàssics i repetits de lluita contra la mosca i els recoma
nem així mateix que pensin ·en el que ha passat a les comarques tor
tosines emprant tal procedlr, i a Montroig, Vinyols i Montbrió, em-

. prant el sulfat de coure. JOAN AGUILó I Ç}ARSOT 
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Les abelles 

II 

e ONTINUEM descrivint la rema, per passar a parlar després de 

l'obrera. 
L'experiència ha ensenyat que una larva nascuda d'un ou fe

mella, és a dir, fecundat, post en una cèJ.lula d'obrera, pot conver

tir-se en reina si les abelles engrandeixen un xic aquesta cèllula, 

eixamplant-la i allargant-la i si nutreixen la larva amb l'aliment 

exprés que proporcionen a les larves de reina. La tra)1sformació de 

1 'obrera en reina pot tenir lloc mentre la larva es · troba encara en 

el seu quart i fins quint dia de vida larvària. El coneixement d'aquest 

fet és molt important a la pràctica ; si, per exemple, una colònia 

perd la seva reina immediatament procedeix a la cria de noves rei

nes si té covades femenines no operculades encara. El mateix pas

sa amb els eixams artificials fets ·amb abelles i covada, però sense 

re1na. 
La reina tar~a de quinze a disset dies per transformar-se d'ou 

en insecte perfecte. Tres dies després de la posta de l'ou, neix la 

larveta ; al cap de cinc o sis dies durant els quals la larva és nutri~ 

da, les obreres tapen la cèllula amb una tapa de cera i la larva al 

cap d'uns vuit dies es converteix en crisàlida i després en insecte 

perfecte. La duració d'aquestes transformacions depèn de la tem

peratura i de les cures que les obreres prodiguen a les larvetes, pe

rò en general la diferència no passa mai dels dos dies i potser menys. 
Un cop format l'insecte perfecte-tant si és reina com abellot 

o obrera-forada l'opereu] i surt a l'exterior. Les reines nascudes 

s 'anuncien amb un soroll especial, amb una mena de crits · que apro

ximadament es poden representar amb tu.1· i i i, ti ti. Les reines que 

són encara cèllules-les obreres en crien sempre vàries-a punt de 

sortir, canten també (ouà a a a, cuà cuà) , però sense sortir per te

mor de la reina primogènita car no es troben mai en una arna dues 

reines ." En alguns casos molt rars s'han observat dues remes en 

111111111 11111111 11111111111111111111111111111111111111 11111111111111111 11111111111111111111 11111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111 

LI SOL 
r 

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

Demani'sel fulletó •El liso! en • Massini, 79 
Agricultura• queremelemgratis VALLES GERMANS Sans- Barcelona 



Agricultura 43 

una colònia, una' de vella i l'altra jove, la vella podríem dir en pen

sió i sense treballar. 
Les reines joves són criades al temps d'eixamar, és a dir, quan 

la colònia ha assolit el màxim desenrotllament. Aleshores les obre
res construeixen· les cèllules reials a les vores laterals de les bres

ques, en n~mero no inferior a cinc ni superior a vint, i la rema 
va a pondre un ou en cada una. Al cap d'un o dos dies que la larva 
de reina més avançada ha estat tancada a la seva cèUula per les obre
res, la vella reina mare, abandona l'arna amb la major part de les 
abelle adultes i part dels mascles i va a fundar una nova colònia. 
Aquesta colòrua emigrant s'anomena primer eixam. 

Després de la marxa de la reina vella, una de les joves, tanca
da dins la cèUula, que ja ha acabat la seva transformació en insec
tt perfecte, comença a cantar cuà, a a a, cuà i no obtenint resposta 
(el ttti i i i ti ti), comprèn que fora no hi ha cap competidora i se
gura aleshores, forada la tapa de la seva cèJ.lula i surt a l'exterior. 
Poc després en adonar-se'n -de la existència d'altres cèJ.lules de rei
na cerca de destruir-les i de matar les crisàlides que contenen per 
no tenir rivals. Si les obreres no volen ja dividir-se fent nous ei
xams, la deixen fer i fins l'ajuden en la destrucció; si al contrari, 

. ' 
·pel ràpid multiplicar-se el número de les abelles és molt crescut ço 
que fa que llur instint d'eixamar sigui viu i intens, defensen les 
cèJ.lules de reines i impideixen que la reina jove les destrueixi. 

Aleshores els crits de la primogènita i de les altres reines tancades 

a les cèllules continuen fins que aquella, seguida de bon número 
d'abelles abandona-com féu la seva mare-la colònia. Això té lloc 
entre els set i els dotze dies de la marxa del primer eixam. 

Després d'aquest segon eixam, en poden sortir d'altres . Els 
eixams que surtin després del primer s'anomenen en conjunt secun
daris o secundari, terciari, etc. Sovint el segon i el tercer porten 
més d'una reirta nascudes durant el tresbals de la marxa i no no

tades. 
Després ·de la marxa de l'últim eixam, les reines que queden a 

les cèllules són mortes per les abelles ; si per casualitat n'ha sortit 
més d'una s'entaula una lluita entre elles per veure quina es queda 
al tron. Sovint, però, la baralla va tant igualada que moren les 

dues. 
La reina vencedora després d'un o dos dies de descans surt per 

la volada de fecundació. L'acoplament de l'abellot i de la reina té 
lloc fora de l'arna, a l'aire lliure i, sembla, a una altura considera
ble. Després de fecund.ada torna al rusc portant sovint a la vagina 
el membre arrencat del mascle. La volada de fecundació l'emprèn 
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sols quan és mestressa umca de la colònia, generalment al tercer 
dia, entre les onze del matí i les tres de la tardll-. 

La primera volada és curta i com per orientar-se i sols a la' ter
cera o quart?- té lloc la fecundació: La reina segu.ida dels abellots 
s'enfila i el més fort o él• més resistent o·bté, com a ,premi, d'unir
se amb ella. 

Un acoplament sol és suficient a la reiúa per romandre fecun- , 
dada durant' tota la seva vida. 

Als tres dies de la fecundació comença la posta dels ous. Al co
mençamen~ només pon ous d'obrera, despr_és en pon de mascles i de 
reina . La naturalesa dels ous ·depen de la voluntat de la reina . Si 
aquesta, en despendre's del seu ovari un ou madur el posa en con
tacte amb l'espermoteca (dipòsit de semen) l'ou és fecundat i d'ell 
surten obreres ; si no hi ha aquest contacte surten ous no fecundats 
que donen abellots. Per aquesta raó les reines no fecundades donen 
només abellots. El que no ~e sap és la raó que indueix la reina a 
pondre ous mascles o ous femelles ;' sembla, però, que es tracta de 
la forma de les cèllules." Abans de pondre. l'ou la reina mira si la 
cèUula és neta i si tot està a punt. El nombre d'ous que pot pondre 
al dia una reina és molt gran. En él temps de major desenrptllament 
de la colònia i en condicions favorables arriba a z.soo i fins a 3.-ooo, . 
però, en genera,l, és de r.soo a z .ooo. La seva feina, doncs, és ben 
feixuga i es comprèn que le~ obreres _li tinguin .tota mena de consi
deracions. Com més gran és la seva feina, és~ dir, com més gran és 
el nombre d'ous que ha de pondre-ço que depèn de les dimensions 
de l'arna-, més de p·ressa envelleix i mor. Abans, però, que esde
vingui inútil les obreres la ,substitueixen. A tal objecte construei
xen de tres a cinc cèUules reials on la vella reina pon un ou i gene
ralment nascuda una reina, dest:rÚeixen les altres cèllules per evi
tar la formació 4' eixams i per , no tenir raons. 

L'apicultor mateix, però, s'ha de cuidar d:aquesta substitució. 
Al cap de tres estius convé de canviar la reina per -bé que pugui viu
re cinc o sis anys, car al quart any poclria morir o ésser treta per 
les abelles abans de la època de la formaeió d'eixams. I si això no 
pass¡¡., la seva fecunditat és molt reduïda. . 

F. PONS I BUSQUETS 

I 
~~~~~~,,_.,,._.~,,...<..-~~~..-.c~,.._.,~o~•--~ 

Si us agrada AGRICULTURA, si esteu contents d'ella, mireu de propa
gar-la, de fer-la "ConèixeT als vostres companys i amics. Assef!urant la 
vida de la Revista, permetreu el seu millorament i proporcionm-eu als 
rzf(ricultors zm mitjà d aprendre coses útils i necessàries. 

'. 
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NOTES ·I COMENTARIS 
Blat i potassa ' 

Baillerge, director dels .Serveis -Agrícoles de Vienne a França, 
ba fet pujar de ro a 25 bectòlitres per hectàrea eJ rendiment del 
blat a una finca de• la Escola per ell dirigida. 

L'augment que fou regular de dos hectòlitres per any durant 
els primers anys, pujà a tres des del mom€nt en què començà a em
prar adobs potàssics. Demés els danys de l' escaldat, freqüents a la 
regió, minvaren considerablement d'ençà que començà l'ús de la. 
potassa afegida al superfosfat i al nitrat habitualment emprats . 

Efectes semblants ha obtingut en · les seves experiències/ Gri
maud : afegint rs quilos de . clorur potàssic per deu àrees, el rendi
ment en gra pujà de rro quilos el valor dels quals es igual a nou 
vegades la despesa . 

Un cas de bígàmia en els coloms 

La bigàmia és molt rara en els coloms, però de vegades es dóna 
el cas d'un mascle ajuntat amb dues femelles. Heu's aquí un exem- · 
ple del qual ens enterem per una revista. 

Un colom s'ha ajuntat des de fa algun temps amb dues femelles, 
una de blava i una de groga. Les dues femelles ponen al mateix niu, 
i hom pot veure covant el mascle amb la femella blava o amb la gro
ga indiferen..tment o les dues femelles o el mascle sol o una femeHa 
sola. Totes les combinacions han estat observades. Mentre una fe
mella cova l 'altra es passeja amb el mascle. 

Els resultats de lfl covada dels quatre ous ha estat el següent : 
Primera covada_. Al cap de 8 ó ro dies d'incubació els colo{lls 

.han engrandit el niu en una proporció que hauria pogut contenir 
una gallina. Dissortadament els ous caigueren i es perderen. 

Segona covada. De quatre ous igualment, postos amb pocs dies 
de diferència; els colomins foren, un de blau barrat, l'altre blau 

' groguenc, el tercer blau j blanc i el quart tot blanc . 
Ter-ça covada. Quatre ous que donaren quatre colomins. 
E l més estrany és que el mascle és de raça romana, és a dir, per

tany a una raça poc prolífica. En les races molt productives com en 
els coloms viatjadors o missatgers, es donen sovint casos de mas
cles que s'ajunten amb dues femelles, però una sola esdevé esposa 
legítima i l'altra és sempre abandonada. En el cas çitat, en canvi, 
regna una perfecta harmonia entre els tres coloms i la entesa dura 
de temps. 

Els beneficis del conreu del vímet 

Fa alguns números vàrem publicar un interessant article sobre 
el conreu del vímet. EJ?-cara que les -dades no siguin aplicables, al 
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nostre país, copiem d'una revista francesa unes xifres que vénen a 
corroborar el que deia el nostre coilaborador. 

A França s'han pagat de desembre de 1925 a gener de 1926 els 
següents preus : 

Vímets de bona qualitat, no pelats, de 50 a 55 francs els roo qui
lograms. 

Vímets blancs, és a dir, pelats, de primera classe, de 250 a 500 
el 100 quilos segons el tamany i la regió. (Els prims són pagats més 
que no pas els gruixuts.) . 

Aquestes xifres permeten de calcular els rendiments per hec- • 
tàrea de vimetera. 

ro.ooo quilos de vímets sense pelar, a 50 francs, fan 5.000 francs; 
pelats es redueixen a 3.500 quilos, que a 400 francs els roo quilos 
fan 14.000 francs. 

Com es veu el rendiment és considerable. 

La podridura blanca de les cebes 

Es aquesta una. malaltia força estesa a tota la regw mediterrà
nia ; és una malaltia que es desenrotlla a la primavera·. Les fulles 
es tornen grogues i es ,sequen a partir de la base. Segons la violèn
cia de l'atac les plantes es capolen ràpidament o a poc a poc van 
perdent-se: 

~er evitar la propagació del mal cal pendre les següents pre
cauciOns: 

.r. No repetír el conreu en un terreny en el qual hi hagi hagut 
la malaltia . · 

2. El mal es desenrotlla sobretot en els terrenvs humits i fres
cos. Treure l'excés d'humitat i escalfar el terreñy dóna bons re
sultats. Per escalfar el sòl es pot distribuir a la superfície una subs
tància negra que absorveix les radiacions. Les escòries són, des 
d'aquest punt de vista, exceHents. 

3· Evitar de contaminar noves terres sembrant bulbs infectats. 
En cas d'invasió de ·la malaïtia el millor és arrencar i cremar les 

plantes atacades. 

La destrucció de les forfícules 

Les forfícules o estisoretes fan sovint IJléS mal del que la gent 
es pensen. S'introdueixen a les flors i devoren els. pètals, mengen 
els brots tendres i ataquen _ també els fruits dolços. 

De dies acostumen a amagar-se' sota l'escorça dels arbres, a la 
cara inferior de les fulles de la base, etc., i surten sols de nit. 

Els tractaments arsenicals que es solen fer contra altres insèc
tes serveixen també per combatre les forfícules, però de vegades, 
si llur atac és fort cal recórrer a una lluita dirigida •especialment 
contra elles . Aprofitant la necessitat que tenen d'amagar-se de dia, 
va bé de proporcionar-los un amagatall, com feixets de rametes o 
trossos de canya. A les hortes i jardins, a França, solen posar de 
tant en tant, en proximitat de les plantes, uns palets portant al 
capdamunt un test boca avall, amb una mica de molsa humida. 
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Al matí, de bon hora, s'agafen aquests refugis i els insectes es 
tiren al foc o en un recipient amb aigua i un xic de petroli. 

La vitalitat de les llavors enterrades 

Les llavors de les males herbes conserven durant llarg temps, 
malgrat ésser enterrades, llur facultat germinativa, i la -prova és 
que si a 'una terra que hagi estat durant molts anys inculta es fa 
un treball profund de desfons, es cobr-eix de seguida de vegetació 
espontània, procedent de les llavors que amb la treballada han pu
jat de nou a la superfície. 

Al laboratori d'assaig de llavors dels Estats Units la qüestió 
s'estudia des de l'any I902. Les experiències fetes .demostren que 
la profunditat de l'enterrament té poca importància pel que es re
fereix a la conservaci6 de llur utilitat. Ai:x:í, sobre 107 espècies de 
llavors enterrades en 1902, 71 han germinat en 1903, després d'un 
any ; 6r en 1905, després de tres anys ; 68 en 1908, després de sis 
anys ; 6o en 1912, després de ro anys ; so en 1918, després de 
r6 anys, i r èn 1920, després de r8 anys . Es pot dir, doncs, des
prés d'aquestes recerques, que la major part de les llavors de ma
les herbes enterrades amb les treballades conserven indefinidament 
'uur facultat germinativa. El que vol dir que el mètode d'enterrar 

les males herbes no és dels que es puguin recomanar. 

Les begudes alcohòliques al Canadà
1 

Com ja n'avisàrem als nostres llegidors en la secció « oticiari» 
d~un dels nÍlmeros darrers, les eleccions últimes verificades a On
tario donaren majoria als partidaris de la venda de begudes espi
rituoses sota el control de l'Estat, substituint al sistema de prohibi
bició absoluta que regia antèriorment. I per cert que, segons ens 
diu la premsa, el vot de les dones hi ha contribuït força. 

Amb aquest resultat democràtic, són ja majoria les províncies 
del Canadà partidàries del nou règim. 

Tant el . iet que esmentem com el recent plebiscit de N?ruega 
no signifiquen- i val la pena de reflexionar-ho-la derro.a de la 

· ; - tesi prohibicionista. 
Ens remetem al comentarista de La Veu : 
«Caldria que els nostres viticultors no es formessin, quant a 

l'esdevenidor immediat, illusions excessives. Han de comptar amb 
la realitat que signifiquen les lleis seques o semiseques dels països 
escandinaus i anglo-saxons, com a fet i com a tendència, i preparar
se a resoldre les eventualitats més perilloses del temps a venir, en 
forma anàloga a com resolgueren llur problema els viticultors de 

Califòrnia.» 
Són idees aquestes que a poc a poc ja es van infiltrant en els 

cervells dels nostres pagesos, almenys en els dels capitostos. ; 

La utilització del treball del gos, a Bèlgica 

És molt corrent a Bèlgica, i és un fet que de moment sorprèn 
al viatger, de veure per totes les viles i poblets un bé de Déu de 
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carretons i cotxets arrossegats per gossos. Moltes famílies pageses 
especialment, no sabrien com prescindir del treball d'aquests intel
ligPnts animals per a conduir al mercat o a la vila les verdures, 
formatges, llet, etc. 

Per més que aquí, llevat dels gossos de ramat i dels cacadors, 
' I 

tenim formada una idea molt pobra de l'activitat dels gossos, a 
Bèlgica els gossos de tir es caracteritzen per una desmesurada vo
luntat pel treball. 

Cada província belga té el seu reglament per tal d'assegurar la 
protecció dels gossos de tir (també les Ordenances Municipals de 
tots els pobles de Catalunya parlen en favor dels gossos i dels ani
mals de tir). o es poden enganxar els animals massa jov~s, ni 
les femelles prenys, ni les qu~ alleten. Tampoc no es permet en
ganxar els gossos amb altres animals formant parella o riata. És 
prohibit també el que les persones pugin dalt dels carretons. 

Els gossos de tir ben raçats tenen una força extraordinària. 
M . .r antet, un senyor belga i literat, va presentar-se a París en • 
nu cotxet tirat per una parella de gossos, quan es féu l'última 
Exposició Universal. Havia sortit de Brusselles set dies abans. 

L'exèrcit belga utilitza amplament. els serveis del gos ; el gos 
policia per al reconeixement de l'enetr}-ic i com agent d'~llaç, tam~ 
bé per a la recerca de ferits ; el gos de tir per al transport de 
les ametralladores i municions. 

La tasca d'aquests darrers està molt ben representada en un 
quadre de Van Heydie : «La batalla d'Haelen», tina de les prjmúes 
accions de la guerra europea. . 

Segons una estadística de després de la guerra, pugen a prop 
de rso.ooo els gossos belgues destinats a la tracció, els treballs dels 
quals ·ve a representar en un any la xifra de 250 milions de francs 
belgues. 

L'exportacíó de taronja 

De La Veu de Catalunya, comentant els gestions efectuades pels 
agricultors de València per a resoldre el greu problema plantejat 
a l'exportació de la taronja, a conseqüència dels estralls ocasionats 
per ks nevades nadalenques : · · t' 

«Sembla que 1 'Assemblea general de taronjaires cerca una so
lució encaminada a garantitzar que sols a l'estranger s'exportarà 
taronja en bones condicions. Els exportadors opinen concretament 
que cal :fiscalitzar severament les -reme!')es, primerament en els ma
gatzems i estacions, per a la qual cosa es nomenaran comissions de 
productors i exportadors en cada poble, presidides pels alcaldes ; 
en cas de dubte es demanarà el concurs d'un tècnic especialitzat 
perquè dictamini pels mitjans científics, consagrats ja per l'ús en 
altres països. 

A Dènia, Gq_ndia, Cullera, València, Sagunt, Burriana i Caste
lló, i altres punts productors de taronja, funcionaran sengles co
missions mixtes en les quals figurarà un tècnic especialitzat, per a 
examinar també la taronja que s'embarqui. 



Agricultura 49 

I, finalment, es demanarà una informació dels centres 
1
consumi

clorsJ per a con~ixer al detall le':s marques de les partides, si n'hi 
hagués, que arnbessin· malament, ·procurant-se confirmació verídi
~a i incontrovertible, a fi d'evitar la possibilitat de què es donin per 
dolentes, partides bones. 

L'opinió general dels productors i ex.portadórs es concr~ta en 
aquesta forma : 

Regularitzar l'exportació amb normes que evitin l'anarquia que 
regnà l~any passat, per la qual resultaren perjudicats els comer
~iants que trametien taronja en bones i regulars condicions, car 
els consignataris que no tenien escrúpols liquidaven com a taronja 
gelada la que era bona, i contràriament, alguns comerciants que 
tenien ordre de compra en ferm i amb diner per a comprar, lliura
ven algu~1es vegades fruita en ma les condicion~. » 

Un nou, competidor a la remolatxa sucrera 

Segons les experiències del doctor Marré, la carbassa , comuna 
pot ésser aprofitada per a la fabricació de1 sucre, amb avantatge 
sobre la remolatxa. 

Per mitjà de premsats, diu que es pot obtenir fins a un 7 
per 100 de• sucre de gust agradívol, tot i no refinar-lo. La polpa 
que resta es pot clonar al bestiar, que se la menja de gust, i de les 
granes bo,m pot extreure'n un 18 per 100 d'oli comestible. 

El fàcil cultiu, els bons rendiments i la facultat d'adaptació de 
la carbassa a tots o a la major part dels terrenys farà que, de con
.fi.rmar-se els treballs del doctor Marré, li hagi sortit a la remolatxa 
un competidor gens despreciable. 

NOTICIARI 

E~ Reglmnent del Cadastre. o fa gaires dies que la Jnnta Superior 

del Cadastre ha aprovat en vàries sessions tot el que faltava del nou Re

glament que per acord ministerial born elabora i examina. 
La Jnnta, encara que interinament i provisionalment, ha quedat estruc- · 

tnrala en la següent forma : 
Comissió Permanent cle Reclamacions ; Comissió cle règim interior ; 

Comissions per al desllinclament de les riqueses a~o-pecuària, forestal 

i urbana. 
També ba estat designada una ponència per a proposar al Ple del 

C d'E. N. l'informe que la Jtt~1ta reportarà al Ministeri t1 'Hisenda sobre 

el projecte de refom1a tributària. 
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E/.s peb·rots per a N01'd-AmèTica. L'em.baixador espanyol als Estats 
Units ~in que treballa activament per tal d'aconseguir que es modifiqui 
el règim aranzelari que regeix per a la importació a aquell país de pebrots 
espanyols . 

Contm la glossopeda. Una R. O. publicada fa pocs dies recorda als 
Director de les Companyies de Ferrocarrils els articles del vigent Re
glament d'epizoòtics relacionats amb la desinfecció dels vagons i altres 
materials d'embarcament i transport del bestiar, preveñint-Jos per al seu 
més exacte compliment. 

Per tal di' imposar les sancions degudes, cas d'incompliment o de negli
gència, els inspectors proYincials pecuaris hauran de girar-és un dir
tot un grapat de visites d'inspecció. I si no fan bondat, ai de les po
bres Companyies ! 

El CongTés ag1·a1·i de Viena. El periòdic txec «Venkov», de Praga, par
lant del Congrés agrari que tindrà lloc a Viena i en el qual hom estudiarà 
el cultiu dels cereals i els problemes econòmico-sorials pendents de solu
ció, diu que serà convenient que eu el' Congrés esmentat estiguin repre
sentats DO sols 'els orgauismès agrícoles, sinó també el partit Socialista, 
que amb freqüència es dedica a dificultar el desenrotllament agrícola en 
llurs països respectius. 

El periòdl..c espera que els debats d'aquest Congrés demostraran que Ja 
política seguida fins ara és perillosa. 

La can¡ de pp-re. En el darrer número donàvem compte de les taxes 
màxima i mínima posades per la Junta de Prove'iments de Barcelona a 
determi11acles carns entre altres les de cabrit i d'anyell. 

Cal afegir ara. la imposada a Ja carn de porc, el preu mà.'éim de la 
quaJ, en canal, no podrà passar de 3,6o pessetes per quilo, ni ésser infe
rior al de 3,ro pessetes per igu~l pes) sots pena de caure de ple dintre 
d'e les sancions reglamentàries. 

Els co¡;li;1·actes d'arrenda1ne1~t de finques. La «Gaceta» ha publicat so
bre aquest tema una R. O. 1 'extracte de la part dispositiva de la qual 
inserim a continuació : 

Es concedeix un termini que ac~barà el dia 31 de gener de 1927, a fi 
que puguin ésser presentats al Jutjat municipal o en el registre el 'arren
daments, segons els casos, sense incórrer en les sancions que determina 
el reglament del 30 de març passat, i el reial decret del 9 dè novembre 
proppassat, els contractes d'arrendament de finques subjectes a inscrip
ció en aquells registres, qualsevol que sia la' data de l'atorgament i la 
quantia de l'arrendament estipulat. 

Es declaren condonades d'ofici totes les multes que han' estat imposa
des per haver-se estès fora de termini el contracte objecte d'inscripció en 
el registre, i l'Ajuntament ha de tramitar amb la major promptitud 
possible els expedients de devolució de l'import de les esmentades mul
tes si haguessin ja ingressat en el Tresor Públic. 

Llevat del que disposa el número 5 de la reial ordre de l'u del mes 
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· actual, .els Jutjats municipals i els Registradors d'arrendaments queden 

obligats a admetre tots els contractes d'arrendament que els siguin presen

tats per a la presa de raó i la inscripció respectivament. 

En Yista dels contractes procedeix a la inscripció els registradors, "o 

e;~ altre cas faran aquests constar en nota que comunicaran als sollici

tants les raons , en què fundin el negatiu a inscriure i els defectes regla

mentaris , de què es dolguin els documents presentats, concedint a l'efecte 

un termini de quinze elies perquè puguin ésser subsauats tals defectes. 

De totes passades , queda el dret als interessats de recórrer aclmiuis

tratiYameut contra l'acord dels registradors a què es refereix el paràgraf 

anterior. 

El blat i la farina. a l'Argentina . La producció de fa rin.a de blat a 

l'Argentina l'any 1925 assolí I.555 ·'2oo tones, contra r.196 .o63 en 19241 

936.266 en 1923, 912.887 eu 1922 , 951.731 en 1921 i 930.569 en 1920. En cor

responen 332.88o a la capital federal, 254.846 a la província de Santa Fe, 

246.909 a la de Còrdova, 18o.623 a la de Buenos Aires, 86¡.530 a la d'Entre 

Rios, i la resta, 53-412 tones, a les altres províncies i territoris. L'expor

tació l 'any de què tractem sumà 137 .350 tones contra 174.538 en ' 1924. 

El blat mòlt els últims anys ha estat, aproximadament, en 1925, 

L630.000 tones 1924, 1.690.000 ; 1923, 1.340.000; 1922, 1.300.000 ; 1921, 

1.370.ooo, i. eu 1920, 1.330.000 tones , Representa, per tant, la producció 

de farina, com a promedi, el 70 per 100 del blat mòlt. 

L'extinció de les plagues forestals. Una nova disposició oficial regula 

les . bases per al funcionament del servei d'extinció i el 'estudi dels flagells 

forestals. 
La primera flamant estació regional radicarà en Saragossa i comprendrà 

Catalunya, les províncies de Saragossa i Osca, Navarra, Rioja i Bascònia. 

A Ponteved1·a hi ha 1·epobla.ció foTestal. La bona gent de Pon tevedra 

h.a acordat repoblar 30.000 hectàrees d 'arbrat a raó de 2 0 hectàrees per 

dia. Diu que compten amb l'ajut del Govern . 

Fmnça, Nomega i el vi . El president de l'Associació de Directors 

de Societats vinícoles és ~ París per a prendre part eu les negociacions 

referents a una modificació del tracta t comercial franc~-noruec, eu Yista 

de 1 'abolició de les lleis prohibitives contra les begudes alcohòliques acor

dada ara fa poc, en plebiscit, a Noruega. 
El ministre ·de França a Oslo i 1 'agregat comercial francès a 1 'Ambai

xada, també han anat a París pel mateix assttmpte, al qual els viticul

tors frm1cesos hi clonen força importància. 

L 'Asse mblea taro11gera de València. E l elia 3 de gener es cèlebrà a Va

lència una assemblea ~'i:traordinària de colliters de taronja, concretant-se 

e11 la mateixa tota una sèrie el~ conclusions relatives al comerç, assegu

rances, circul ació i Yeuda per 1 'interior i exportació del fruit. 

Com a resultat de l'exposició feta al Go•ern, ha ei."it a la «Gaceta• 

una reial ordre que disposa que quedi sotmès a la inspecció de I 'Estat, 
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mitjançant els organismes que es creen, tota la taronja que hom exporti 

a 1 'estranger en la campanya present . 
Per al compliment d'aquest precepte, s'estableixen organismes inspec

tors que executaran llur acció pels mitjans següents : 

Juntes locals constituïdes en tots els pobles on es conreï la taronja. 

Juntes de ports constituïdes a tots els ports. i platges on actualment es 

realitzin embarcaments de taronja. 
Junta central que serà directiva i tindrà al seu càrrec la imposició 

de les oportunes sancions. · 

La missió d'aquestes Juntes és 1a de realitzar diàriament la inspecció 

sanitària de la taronja que s'exporti, per a vetllar per la qualitat i bones 

condicions del producte. 
Les sancions són : a la primera falta, multa fins a I.ooo pessetes ; a 

la segona falta, multes de r.ooo a ·s.ooo pessetes, i a la tercera falta, 

prohibició d'exportar durant la campanya en curs. 
En cap cas no es podrà exportar taronja que hagi est at objecte . de sanció. 

La Duana marítima i fronterera no permetrà ]a sortida a l'estranger 

de partides de taronges receptores o reexpedides que uo siguin de regions 

productores. 
Totes aquestes disposicions, ultra a les taronges, són aplicables també 

a tots els fruits qu e s 'inclouen en la denominació d ' «agresn, com les 

llimones, mandarines, bergamotes, etc. 

INFORMACIONS COMERCIALS 

Adobs.- Superfosfat d'os de r8-2o d'àcid fosfòr ic i mig per 100 de 

nitrogen, a Iï pessetes els 100 quilos; superfosfat de calç de r8-2o per 100 

d'àcid fosfòric soluble, a II,5o pessetes els 100 quilos; superfosfat de calç 

de r6-r8 per 100 d'àcid fosfòric soluble, a 10,50 pessetes els roo quilos ; 

superfosfat de calç 13-15 per roo d'àcid fosfòric soluble, a 9,50 pessetes 

els roo quilos. 
Sulfat d'amoníac de 20-21 per 100 ~e nitrogen, a . 42 pessetes els 100 

quilos; nitrat de sosa rs-r6 per 100 de nitrogen, a 41,50 pessetes els 100 

quilos. 
Sulfat de pbtassa de go-92 per roo de puresa, equivalent a 49-50 per roo 

de potassa pura, a 32 pessetes els roo quilos ; clorur cle potassa, cle 80-85 

per 100 de puresa, equivalent a so-sr per 100 de potassa pura, a 2ï pes

setes els 100 quilos. 
Matèria orgànica còrnia natural cie 10-II per 100 de nitrogen i 2-3 

per roo d'àcid fosfòric, a 36 pessetes els roo quilos. 
Preus per vagó complet . 

.tl nticriptogàmics i insecticides.- Sofre sublimat, flor, a 22,50 pesse

tes el sac de so quilos; sofre refinat, pur, a 1¡'25 pessetes els 40 quilos; 

sofre precipitat, gris, a 9 pessetes el sac de 40 quilos. 
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Sofre de canó, a 44 pessetes els 109 quilos ; sofre de tenòs, a 34 . pes

setes els roo quilos. 
Sulfat de ferro, eJJ g ra, a 13 pessetes els roo quilos ; sulfat de ferro, 

en pols, a 14 pe$Setes . 
Preus per partides de certa importància. 

Bestia1·, carns. -Bestiar de llana; anyells, a so ; primals, a 55 ; ove

lles, de 95 a roo; p~rquí, gras, de 24 a 25 pessetes Í'arrova de pes viu; 

boví, de 3,50 a 3,75 pessetes el quilo. , 
Capons, de 28 a 35 pessetes el parell ; ·polles cl!India, de zo a 22 pesse

tes una ; galls, de 25 a 30 pessetes un; gallines1 de 15 a r8 pessetes una ; 

polJastres, de r6 a zo pessetes el parell ; conills; de 8 a ro pessetes el parell ; 

ànecs, de r6 a 20 pessetes el parell; oques, de r6 a zo pessetes tUla. 

Cereals i jnri't"eS.- Dels blats havem de dir · que aquesta quinzena no 

,ha pas e.-Ycellit per la quantitat de les operacions. L'interès a fer ajusta

ments per part dels fabricants de farines no ha estat gair~ marcat, tal

ment com si la nyonya subsegüent a les festes grosses encara durés. Tam

poc I 'of~rta no ha estat prou abundosa per a fer m:oclificar els pr'eus en 

seJ~tit baixista. De manera que si fa o no fa ens quedem igual. 

Les classes valencianes d'arròs, netes, lliures de grans tacats, són ara 

demanades amb · insistència, i, com és natural, ja han començat a pujar. 

En ~ordis i civades molt poc moviment, escassejant més aviat la demanda. 

' El moresc proporciona ara amb l'actual règim un bé de Déu de elis

gustos. Com que n'hi ha poc, tothom en vol, i la Jtmta de Proveïments, 

encarregada de repartir-lo, per bé que ho faci no pot fer contents a tots 

El. criteri que segueix, al nostre entendre encertat dintre de les limita

cions actuals, sembla que és de proveir primer les demandes fetes direc

tament p~r agricul tors, S'indicats de preferència. 

Blats : Aragó i Navarra, 49 a 51 ; Castella i Manxa, 47 a 48,50; Extre

madura, 46,50; Urgell i Vallès, 48 a 49· (Preus en pessetes els roo quilos, 

sense sac, damunt vagó origen.) · 

Farines : Força, 75 a 85 ; ê...··dra local, 68 a 6g ; corrent local , 64 a 6,s ; 

extra blanca Castella, 66 a 67 ; Blanca corrent Castella, 63 a 64 ; · Baixa, 

52 a 54· (Preus en pessetes sac de roo qui los , damunt carro Barcelona.) 

Arròs : Bomba Calasparra, 139 a 140; bomba, iro a 120; selecte, 6r 

a 63 ; matisat, "ío a 63 ; Bell-lloch base O, 51 a 58 ; trencat, 40 a 42. (Per 

roo quilos.) 
Altres cereals : Moresc P~ata, 35 ; ordi Urgell i comarca, 37 a 38; ci

vada E:xtremadttra, 38 a 39; civada Manxa, 37 a 38 ; escaiola Andalusia, 55 

a 6o. (Per roo quilos.) · 
Despulles : Núm.ero 3, 29 a 30; número 4, z6 a 27; segones, 23 a 23,50; 

terceres, 21 a 22 ; quartes, 20 a 21. (Preus en pessetes els so quilos, amb 

sac, damunt carro Barcelona.) 
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LI SOL 
Insecticida indispensable a l'Agr!cnltnra , la Ramaderia i la Higiene 

Demanl'sel fulletó • El Liso! en , Massini, 79 
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Menut (prims), 20 a 21; segonet, 19 a 20; segó, rs a r6¡. (Preus en 
rals la quartera de 70 litres, sense sac, damunt carro Barcelona.) 

Fntits secs.- Ametlla en closca, mollar, a 200 pessetes; ídem closca 
forta, a roo ; Ametlla en gra, Esperança primera, a soo ; ícle:t;n llargueta, 
a 520; Mallorca escollida, a soo; propietari sense trossos, a 4So pesse
tes els roo quilos. 

L'estancament dels preus i de les operacions propi del temps de Na
dal encara ha p lanat com a nota .dominant en el mercat ametllícola. Cal 
ass€-nyalar, però, una petita alça en l'ametlla llargueta, d'altra banda 
intranscendent i insignificant, cosa d'un a dos duros per roo quilos. 

ATe!Ja11a negreta, escollida, a ros ; garbellada, a roo. En gra, prime
ra. a 4rc pessetes els roo quilos. 

Aquests preus són els mateixos · de ja fa un bé de Déu de temps, cosa 
que ckt11C•stra l'estabilitç.t del mercat c:l'avellanes, que per ara encara no 
porta senyals de clonar cap gran sorpresa. 

Prunes de Màlaga, a r.o pessetes l'arwva; Clàudies, primera, a 25; 
ídem segona, a rs ; Managuet, a 22. 

l'jous esèollides, a rSo pessetes els roo quilos; colliter, sense trossos, 
a rso. 

Xufles garbellades, superiors, a roo pessetes els roo qu-ilos; colliter, 90. 
Cacauets pelats València, a 140. ; tres grans blancs, primera, a r2o; 

clos grans blancs, primera, a ros pessetes els IOO quilos. 
Panses de Màlaga (nou gotims) : Cinquenes, a 20 pessetes; quartes, 

a 24; Royaux, a 2S; en gra, a 22 pessetes la caixa de ro quilos. 
Pauses de Dènia, en gra, primera, a 12,50 pessetes la caixa de ro quilos. 
(Les èaixes de cinc i dos i mig quilos sofreixen un augment per l'im

port de l'embalatge.) 
Figues de Fraga, de primera, a ro pessetes la caixa de ro quilos; d'Al

bunyol, en caixes, a ro,so; ídem en cistells, a So pessetes els roo quilos; 
Mallorca, classe B, a 7,50 pessetes l'arrova; Mallorca, classe C, a 7 pessete.s. 

Pinyons pelats de Castella, 6oo pessetes els roo quilos ; del país, a sSo. 

F a1Tatges i aliments pe1· al bestiar. - Polpa remolatxa . país, 27 a 29 ; 
turtó de coco, 2S a 29 ; farina de llinosa, 94 a 95· (Preus en pessetes els 
roo quilos, amb sac, daJnunt carro Barcelona.) 

Alfals, a 7; palla llargueta, de 3 a 4; palla curta, de 4 a s pessetes 
el quintà cl:e 40 quilos, damunt carro Barcelona. 

Garrofes : Xipre, so a .sr ; Negra Vinaroç, sr a 52; Negra Castelló, 
sr a 52; Negra Matafera, 47 a 4S; Negra roja, 49 a so; Eivissa, 42 a 43; 
Mallorca, 40 a 41. (Preus eu rals els 42 quilos sense sac, damunt carro 
Barcelona.) 

Lleg~tms. -Llenties, 70 a no ; faves Extremadura o Andalusia, 53 
a 54; faves estrangeres, so a 6o; favons Extremadura o Andalusia, 53 
a 54; favons estrangers, sr a 52; veces Castella, 42 a 43; veces Sagarra, 
41 a 41,50; veces Andalusia, 41 a 41,50; erps, 35 a 36 ; titus, 40 a 42. 

Mongetes : Castella, no a r2o; Mallorca, 72 a 73; Prat, 75 a 76; Va
lència, 70 a 75; estranger, segons classe, 6o a So., 
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Cigrons : Saüc, I74 a i75; blancs ar. alf. 44-45, r23 a r26; blancs 

ar. alf. 48-50, 12S a r3o; blancs ar. alf . 5.2-54, 95 a 97 ; blancs ar. alf 

s8-6o, SS a go ; blancs ar. alf 6o-65, 70 a So ; pelons, 6o a 70. (Preus en 

pessetes els roo quilos, amb sac, damunt ·carro Barcelona.j 

Ol-is. -Preus de venda a la plaça: 

Oli d·'ol iva, corrent, a 26o'85; superior, a 265,17 ; classe fina, a 2S2,65; 

classe extra, a 295,60. TendènCia a l'alça. 

Oli de pinyol, de color verd de primera, I2I,73 a r26.,oS; ídem . ídem 

de segona, de II7,34 a I2I,ï3· (Sense envasos.) 

Olis de coco, blan c, a r68; Cocbín, a I95; Palma, a 205. (Amb envasos.) 

Oli de llinosa, cru , a I55; cuit, a r63; sense color, a r85. (Sense envasos.) 

Oli de cacauet, corrent , a 258 ; refinat, a 2¡0. 

Tot pessetes els roo quilos . 

o~ts.- Fresca: Empot·clà, a IOI,50 pessetes el conte de 30 dotzenes; 

Vilafranca o Granollers, a li3 ; Sagarra, a Ss ; · Urgep i Segrià, a 83 ; E i

vissa, a 87 ; Mahó, a S4 ; Mallorca, a S2. 

Vins . - Poca éosa de nou a assen.yalar . E ls destilladors d'alcohol in

dustrial van fent de les seves, i els comerciants en vi no deixen. de fer 

algun que altre negociet, com algun que coneixem, de partides de certa 

importància destinades a un altre extrem dè la Península, que de vins 

del Penedès, rosats, d' uns 12 graus (q ue pel camí, per art de l'encanta

ment, poden arribar :fins a I4) vénen a tr~ut<e'n els sortats comerciants 

- uu cop pagats els llòlits, iwpostos pro\'incials, etç.-prop de les 53 pes

setes per carga. I més Yal no preguntar a quin preu ~l \'aren comprar 

ells, el vi, als pagesos. 
I això és un éas, que per diss()l·t no Ya sol. El vi pu ja, però el pagès 

no en toca les conseqüències . 
Lwís l\IARSAL 
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En ~quest a se:ccio conrec::tarem gra
tu.ita ment i per torn ri¡¡orós a totes 
les consultes que facin els lectors 

¡ _ A., Tonoe/la, de Jlilo11tgrí.- Respecte als cadells, al número corres: 

ponent al 5 de -gener, trobat·à les dades que desitja. 

E l nitrat de calç és pràcticament igual al nitrat de sosa, i en les terres 

pobres de calç, com tenim idea que són les cle la seva comarca, és supe

rior, car ultra el ni trogen porta la calç, que és un element indispensable 

per la vegetació. Tot està~, però, en què vegi on la unitat de nitrogen-és 

a dir, un quilo de n itrogen éontigut en els roo quilos d'adobs-resulta 

més barata. 
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El magraner es pot multiplicar perfectat;nent per estaca ; cal que es- · 

colleixi bones estaques d'uns 8o centímetres de llarg. Es posen en viver 

de bona terra, es reguen sempre que sigui necessari i al cap d'un o millor 

de dos anys, es poden transplantar al camp. Les estaques es preparen 

pel març. 

No sabriem dir-li a què és degut que en .el cultiu del moniato obtingui 

tan poca producció. Provi, si de cas, d'usar pocs fem~. Per poder-li con

testar· més conèretament, caldria que ens digués com fa vostè aque¡¡t con

reu. Potser aleshores trobariem la causa del mal. 

M. B., Ciutat. -La fuchsia es multiplica pels rebrots que surten del 

peu de la planta. Examini la .seva planta i hi trobarà segurament rebrots 

que pot arrencar amb les arrels i plantar. D'altra part la planta reprèn 

bé per estaques herbàcies, · que es poden fer des del mes de juny fins a 

I 'octubre, posant-les en un test que es cobreix amb un vidre per a man

tenir una temperatura convenient; un cop han tret arrels, es transplanten 

a testos separats. 

A. T., Tarragona.- Li indiquem dues fórmules d'adob per la vinya 

Per a terrenys calcaris, com són els que indica, i per a vinyes que donin 

so hectolitres · de vi per hectàrea : 

Fems .. ... . .. .......... .. . 

Sulfat aniòniè .. . .. . .. . .. . :_. 

Superfosfat {I8-2o) .... _ . ........... . 

Clorur potàssic .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Si el terreny ·no és calcari,· usi la fórmula : 

Fems ........... . .. . 

Nitrat, a la primavera 

Superfosfat .. . .. . .. . .. . .. . 

Sulfat potàssic 

2.500 quilos . 

70 • . 

ISO 

8o 

2.soo quilos. 

ISO 

rso 
So 

Demés, cada tres o quatre -·anys doni un centenar de quilos de calç . 

Si la producció és major caldrà que augmenti prudenciahñent aques

tes quantitats. 

M. L I., Terrassa..- Mirarem .. de complaure'). Gràcies per la subs

cripció. 

F. B., r endrell.- Li hem èontestat particularment. 

R. S. 



CALENDARI 
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de sembres i plantacions de les Hortalisses i Farratges més 

generalitzats o cultivats a Catalunya 

GENER I .F E.B RE R 

HORTALISSES 

\ 

Es sembren en tendes o en llocs molt calents per transplantar a l'aire 

lliure aixi que abonança el temps : 

Alberginies. - Pebrots 'primerencs Lloret. - Pebrots de banya grossos. 

- Tomàtecs primerencs de Vilaseca. - Tomàtecs de pometa. - Tomàtecs 

de pera, de poma, d'albercoc petit (des de febrer) . 

Amb les mateixes precaucions, alguns hortolans sembren : Apits, Car· 

bassoneres, Cogombres, Melons, Sf11dries, Alfàbreges i tubèrculs de Moniato. 

Es sembren al descobert o a l'aire. lliure : 

Bledes grogues o blanques. - Col de cabdell 0 de soldat , de Pasqua o 

Papelina, genovesa. - Ensiam escaroler d'estiu, llarg, blanc o romà. -

Escarola de cabell d:'àngel. - Faves. - Fesols · primerencs (des de fe

brer.) - Julivert. - Pastanaga de taula . - Pèsols nanos de set setmanes, 

alts, tirabecs o · caputx~ns. - Porros. - Ravauets mitjans, rodons. - Re-

molatxa de t aula. Cerfull. - Xirivies. 

Es planten: 

Alls. - Carxoferes (des de febrer). - Espàrrecs grossos. - Maduixeres 

(des de febrer). Patates primerenques. 

FARRATGES 

Es sembren des de febrer o així que el temps abonança : 

Col geganta (per a fulles). - Llenties espesses. - . ·yàmares en tubèr

culs (durant els dos mesos . - Trèbol gros o Trèfula. - Trepadella (millor 
I 

en la tardor.) 

Per a majors dt¡talls dirigir-se a •Especialidades Agrícolas Truffaut , 

S. A.•, Via Laietana, 30, s.t lletra a 
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Capdevila, Ramou . - El conreu cle 
les nyàmares, ps. 377-38r. -
E l ç:>11ren del ' cacauet, ps. 47.1-
4?7· - •Les ortigus tèxtils, pà
gmes 500-503. 

Cervera, Leandre. - Ramo11 Tnr
ró i Darder, ps. 3J.1-31.'í. - La 

. febre del fenc , ps. 6o¡-61o. 
Closes, R. - Cures als prats per

manents, ps . 384-386. - La se
lecció dc llavors, ps. 623-625. 

Colom.er, C. - Conserves de tomà
quet, ps . 322-32.'). - L'emigra
ció a¡rrfcola a Fr·a11ça , ps. 527-
528. 

Consorci del 1nost (El). - Pàgi
nes s89-597· 

Danès Casabosch, C. R . - El cò
. lera dc l 'aviram, ps . 68-¡o. -

Les malures dels porcR al Va-
llè~, ·ps. Bs-89. . 

Delm es, F. - La posta d'hivern, 
ps. 17-19. 

n çu, D. - htc1tbaci6, os. S~3-S36. 
Rlies, A. - T.eR cr.emades del sul

- fat, ps. rs-r6 . - Fabricació «:a
solana del suc de raïm, 11àgines 
sos-so¡ i S31-S33 · 

Figarot, M. - Observacions sobre 
Ja mosca de l'oliva, ps. r:v15. -
La tracció de sang" en el cOll 

. reu de 1 'a rròs, ps. ' 64-66 i 89-qr. 
- La morent als arrossaTs, pà
gines 208-2i:o. - Un somni, pà
_g-ines 293-295. - La mosca de 
l 'oliva, ps. 282-284. 

Fontanella, J\11. - La ~ndú.stria del 
fred en -Agricultura, ps. 205-20R 

Ga·ntús, T . U. - Les canyes; Pàg-i
nes 2r3-215. - El conreu de la 
meuta, pR. A40-ll43 · 

G-erm.à, E . - Viniñcació ·de ·raïms 
· alterats, ps. S24-r;26. 

Grau, AngeL. - Del· conreu de- 1 ~ 
patata, · ps. 124-J27. - L'eniila:·
ment d'estómac ·de l'aviram, 
ps . 173-17.<;. 

Grec . I. - Sobre els híbrids pro
ductors directes, ps. n-r3. 

Hort,. V. -El iulivert, ps. 1a'i-14<;. 
Juscafressa, Ba7iliri. - - Com· s'ha de 

sembrar l'alfals, ps . 46-47. -



Conr¡!u de la tomaquera, pàgi
nes 354-357. 

Llo-vet, Josep . - U:na nota meteoro
lògica, ps. 70-72 . - Les closes , 
ps. 554-559 i 584-589. - El con
reu de la vinya a Bru, ps. 6II-
6I6. - L'escapçat del blat de 
mon~, ps. 643-646. 

MaUUa1·t, Josep. - E l t reball do
mèstic complementari de l'agri
cultor , ps. 7-n i 37-41 . - Fem 
agr~dable la vida del pagès, 
ps. 229-231 i 260-262. - L'agri
cultura a l 'escola pt·imària, pà
giner-; 579-581. 

Marsal, Lluís. - InJormacious co
mercials, ps. 25-27, 53-55, 82-84, 
IIO-II2, 139-141, 167-170, 194-197, 
225-228, 252-254. 280-283, 307-
JIO, 336-339, 364-367, 394-397, 
424-427, 455-458, 484-487, srs-
575. 6o2-&>5, 631-634, 6s8-66r i 
68s-688. 

Mestre, Cristòfol. - Quant costa 
el prod uir un HL de vi a la co
marca del Penedès, ps . 267-271. 

Mola, Pons de la . - E ls aprofit a
ments d 'a igües, ps. 96-gS i 262-
267. 

i'\otes 1. Comentaris. - Ps. 19-22, 
48-so, 75-78, 104-107, 133-136, 
16r-164, r86-190, 219-222, 247-
249, 273-276, 301-304, 331-333, 
357-361, 386-391, 418, 420, 449-
452, 447-480, 507-512, 538-542, 
s6ó-s68, 597-6oo, 625-628, 6so-
6s3 i 678-682. 

Noticiari. - Ps. 22-24 , 51-53, 79-81, 
107-109, 137-139, 16s-r67, r9o-
194, 223-225, 250-251, 273-276, 
304-307, 334-336, 362-364, 391-
394, 421-424, 452-455. 48o-484, 
512-515, 542-545, 568-671, 6oo-
6o2, 628-6,Jr, 654-658 i 682-685. 

Nubio la. Vicens. - Conreu de la 
viola, ps. 57-00. - A Londres 
no volen préssecs, ps. 451-4 34. 
- Un assag . d 'exportació coo
perativa de pruna, ps . 550-553 
i 637-639· 

Pa.n~ R amon. - Una veu en la 
quietud, ps. 99-ror. . ·. , 

P hnentcl, A . - Breu lnstòna el un 
a-all i cinc gallines, ps . 371-374. 

- "'La cria d'ànecs, ps. 470-473. -
La selecció de primavera al ga
ll iner, ps . 648-650. 

Pl·anas, Marian. - Una malaltia de 
_les terres, ps . .668-66g . . 

Portella i Feliu, A. - L 'Escola 
Agrícola de Laeken (Brussel
les), ps. 67-68. 

Reforma tributària (Els nous drets 
preparatoris de la), ps . 42-45. 

Richelet, Joan E. - El rendiment 
en carn de les aus, ps. 412-417. 

R.ichelet, A . - L 'embalatge dels 
' ous per a incubar , ps . 503-505. 

Rierola i Isen¿, R amon. - E ls bous 
de t reball a la p lana . de Vich, 
ps. 3-7 i 31-35· 

/??u, f . M . - Un agricultor dema
na un llibre, ps. 60-6<,3. - Al
g unes idees actuals sobre les 
rotacions, ps . 145-149. 

Rossell i Vilà M . - Minerals àcids 
amina~ i _vitamines, ps . 669-671. 

R. S. - Btbhografia, ps. II2, 255 i 
691. - Consultori, ps . 27-28, 56, 
84, IIJ, 141-142, J70-I71 1 197-
199, 228, 255, 283, 310, 339-340, 
367-368, 398, 427-428, 458-459. 
488, sr8, 548-549. 575-576, 6os, 
634-635, 662 i 6~8-690. 

'abater, Josep. - Comptes de pa
gès, ps. 201-205. - E ls mals de 
la terra, ps . 343-347. - Indús
tria i Agricultura, ps . 457-440. 

. - Lletra dsclosa, ps. 559-560. 
Sala, Ramon. - E ls cucs de les ci 

reres, ps . 328-331. 
Sans6n, .tl. - Malalties dels anyells, 

ps. 673-675. 
Serra i Vi-ves, I. - La cria del bes

tiar llanar, ps. 36-39. 
Sojo, M. de. - A\'icultura: L'ali

mentació seca i com deu usar
se, ps. 92-95 i 217-218. 

S pectato1·. - E l consum de ·carn a 
Catalunya, ps. r8o-r83. - La no
va polí t ica agrària del govern 
britànic, ps. 39-44. 

Tic6, Llttís. - Preparació de les 
pells de guineu, fagina, taup, 
et c. etc., ps. 350-352. - Nitrat 
de sosa o sulfat amònic, pàgi
nes 464-467. 

Vercier, I. - Sobre la plantació dels 
arbres, ps. 35-36. 

lïa, Josep. - La florida del raïm, 
p . 404-400. 

Vilà 1 Cahu~, V. - La crisi vini
cola, ps. 120-124, rso-155, I75-
rn, 210-213, 2.\1-234 i 257-200. 
- La nova llei sobre els vins, 
288-293. 318-321, 347-349. 381-

1 383, 410-412, 447-449. 467-470 
i 496-498-

Filadot-Puig, I. - El vímet en els 
marges, ps. 6r6-62r. 

l'inyals, Ramon. - Les condicions . 
principals per assolir l'èxit en 
ls adobades químiques, pàgines 
i:27-r3o i 155-158. - La fertili
tat de les terres, ps. 521-524. -
Els cascalls, ps. 639-643. 

X. Y. Z. - El tractat de comerç 
amb Anglaterra, ps. 61-62. 
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FILTRES 
per a vins, licors, al
cohols, olis, mares, etc., 
etc., de d if e ren rs tipus 
i tamanys, per petits 
i grans rendiments 

BOMBES per a trascolar 
vins. PREMSES i TRE
PITJADORES de ra1ms. 

Abundant material 
vinícola i agrícola 

• PERE PARES 
Av inguda Marquès d'Argenlera, 15 

(Abans Passeig de la Duana) 

BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENY ALS A LA PELL 

Liniment ALONSO O]EA 
Vexigatori i resolutiu, el més actiu i econòmic de tots els que es coneixen. 

No deixa ni la més petita senyal en la pell. • 
Garantitzem els seus efectes i activitats 

Remetem un flascó de mostra als senyors Veterinaris que el demanin 

Dipositaris: J, URIACH Y C., S. A . - BRUCH, 49 - .BARCELONA 

.. 
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TRACTORS AGRÍCOLES 

"CLETRAC" 
Tipus K, 15 25 BP.· Tipus W,12/20 HP. 

Els més apropiats i de major ren
diment per a tota classe de labors 
agrícoles, usos industrials i obres públiques. 

' Malacate "HERCULES" CONSTRUCCIÓ I 
NACIONAL I 

Aplicat al tractor ·CLETRAC» és , 
el més útil en treballs de gran re-

1 baix per a plantacions de vinyars, 
ubredes, etc., així C<)m per a l'eleva-
ció i arrossegament de pesos grans. j 

Demanin-se catàlegs a ls represeotan~s f 

!?r~~~Fjf·c~~OI;.~ l 
~--~----------~-0-C_O_D_D_D_~ 

I LLIBRERiA 
CAT ALO NIA 

Llibres d'Agricultura 
castP{lans 
catalans 
francesos 
i italians. 

'Plaça de Catalunya, t 7 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 


