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TRACTORS AGRÍCOLES 

Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

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

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

"CLBTRAC" 
Tipus W 14/22 HP. 
per a tota classe de cultius 

Pessetes: 12.000 

Tipus F 9/16 HP. 
per a vinyes, !torts i petites 

propietats 

Pessetes: 7.000 

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

Demanar catàlegs i proves al re
prosentant general a Espanya: 

A UTOMÓBIL SALÓ 
TRAFALGAR, 52 - BARCELONA 
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Les racions de raviram 

L'oli de fetge de bacallà no és un « cúralo~todo~ 

"E STEi\I tot. just a les beceroles de comprendre com actua la llum 
solar i de com els seus beneficis poden ésser pràcticament 

assegurats. La tradició l'ha considerada sempre com una cosa 

excellent, i ma~ ni·ngú no ha discutit aquesta afirmació. L'ex
periència ha ensenyat als avicultors que si els pollets es tenen massa 

temps tancats, pugen dèbils i pateixen de debilitats de potes, resul

tant una alta . mortalitat. Aquests contratemps s'eviten deixant els 

pollets fruir de la llibertat del defora. La debilitat de potes la des~ 

coneix l'avicultor que sap fer néixer els pollets vigorosos i des 

dels primers dies els deixa sortir al defora. ' 

Aquesta benèfica acció s'havia atribuït a l'exerCici que feien els 

pollets i a una desconeguda ((partícula misteriosa» que extreien de 

la terra. 

Valor de la llum solar 

Quan Huldschinstky, en 1919, demostrava que els raigs ano

menats ultravioleta curaven el raquitisme, un nou període fou obert 

en la cria científica de l'aviram. 
Des de llavors noves descobertes justificant la vella creença ms

tintiva en la vàlua de la llum solar ban estat afegides a aquella amb 

gran rapidesa. 
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' 
I, no obstant, a l'hora present encara no hem esgratinyat els_ 

fonaments d'una ciència que té tremendes possibilitats. 
El treball de la ((Maine Experiment Statio11» i del ((Kansas 

Agricultura! College)) (E. U.), posen en clar que la part ultravio
lela dels raigs solars ajuden a la utilització dels min erals. Està 
comprovat que les finestres de vidre ord inari roben a la llum solar 
els seus més valuosos raigs ultravioletes i que els pollets criats 
darrera vidre es desenrotllen dèbils de potes. La debilitat de po
tes és una afecció causada per una deficient assimilació de la calç 
i del fòsfor, i la consegüent fallida dels ossos per a endurir-se. 

Hess demostrà Clesprés, a New York, que la debilitat de potes 
causada per una impròpia utilització de la calç i del fòsfor podia 
ésser evitada alimentant amb oli de fetge de bacal~à o per expo
sició als raigs ultravioletes prqdults artificialment per un vapqr de 
mercuri i quarç o una làmpara d'arc Cle carbó. 

Hugbes arribà a resultats similars alimentant aml:i rovell s d'ou. 

L'ol1: de fetge de bacallà no és un <<cú'ralo-todo)) 

El cas es repeteix sovint amb les descobertes científiques ; 
els exagerats i els bromistes proclamen l'oli de fetge de bacallà com 
una panacea universal infal-lible per a totes classes de malalties de , 
l'aviram, i no pocs avicultors, tenen la impressió que tot el que 
cal per a elevar una ració meçliocre al nivell d'una completa per
fecció és afegir-hi una mica d'oli de fetge de bacallà. 

Els raigs ultravioleta desenrotljen en la flell cèl-lules pigmen
tades que actuen com a trapes per capturar la llum solar ·i pro
porcionen alguna forma o· formes d'energia utilitzables per al cos. 
Els raigs ultravioleta en penetrar a la pell irradien també una mena 
de grassa que prevé el raquitisme i la qual també resta present 
en l'oli de fetge de bacallà. 

·La debilitat de potes no és en si mateixa nua malaltia. sin6 
solament un símptoma. No tots els casos de debilitat de potes són 
deguts a la fallida dels ossos. La debilitat de potes pot ésser un 
símptoma de gota, infecció de cucs, coccidiosis i altres enfermetats, 
cap de les quals no perteneix d'una manera particular al tractament 
cle la llum solar o de l'.oli de fetge de bacallà. 

L'oli de fetge de bacallà és norné!S tm s·ubstitut de la Uum solar 

A la llum dels nostres actuals coneixements, la llum solar di
recta és el cam!í més segur i més econòmic d'assegurar l'ade-
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quadç¡ utilització dels minerals i de prevenir el raquitisme. Sola
ment en condicions deficients en sol és aconsellable l'ús de l'oli de 
fetge de bacallà. 

L'Illinois Experiment Station recoman·a l 'oli de fetge de ba
callà ((com un remei extraordinari per a pollets amb d!=bilitat de 
potes l' origen de la qllal pugui ésser atribuït a la dieta alimen
tícia. 

D. C. Kennard, de la Ohio Experiment Station, treu 'les se
güents conclusions experimentals : <<En cas de polls primerencs, que 
s'hagi,J.l de tenir tancats i ds qnals ~ebin el sol només a través dels 

. vidres, l 'oli de fetge de bacallà previndrà en gran manera la debi
litat de potes fins al moment en què als pollets se' ls pugui permetre 
de sortir al defora .11 

Substituts del v idre 

Experiments duts a cap per la Larro Researchs Farm and La
boratory, demostren que el cccel-o-glassn, un dels substituts del vi
dre molt en voga a Amèrica, transmet molt bé els raigs visibles i 
J.Jltravioletes de la llum solar. 

On l'aviram per absoluta necessitat hagi d'ésser tinguda tancada 
clarrera ·vidre, per qualsevol espai de temps, l'ús del <ccel-o-glassl>, 
o d'algun . altre substitut d'eficiència comprovada, per a il-luminar 
les finestres, pot ésser de molta utilitat. 

Els ef,ectes de l'oli de fetge de bacallà .són limitats 

La Chio Experiment Station demostrà que l'oli de fetge de 
bacallà substituïa a la llum solar solament en part, i també expe
riments fets a la New Jersey Experiment Station refuten la creen
ça de què l'oli de fetge de bacallà sigui un substitút efectiu i com
plert de la llum solar en la prev~nció de la ·debüitat de potes. Vuit 
cents pollets foren tingut. darrera vidre i sense oli de fetge. Up 
altre lot darrera vidre s'alimentà amb oli. Després de cinc setma-

. nes la debilitat de potes aparegué en els dos lots, tant el que tenia 
oli com el que no. Altre lot · de pollets amb sortida al defora no 
sofrí debilitat de -.potes. Altres. e~perim~nts fets pd .D:r. M. A. Jull 
a la Governm~nt F .arpi. dels E . U., produïren resultats similars, 
a pesar de l'ús liberal de l' oli de fetge de bacallà. 
, · A la Larro Researchs Farm fou experimentat que una hora de 

Üum solar per terme mig per dia, evitava· la debilitat de potes . 
. Aquests resultats con-firmeu els experiments fets per la New Jer
sey Experiment Station. 
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L'exposició a la llum solar directa durant trenta minuts en qua

tre dies successius curarà la debilitat de potes. L'e~pai de temps 

requerit depèn també de la temporada, de l'any. La quantitat d'ul

travioleta de la llum so1ar és inferior durant l'hivern i augmenta 

fins alcançar el màximum a l'estiu. 
L'addició d'oli de fetge de bacallà al pinso disminueix la seva 

palativilitat, de la qual cosa en resulta un consum inferior d'ali

. ment. La Ohio Experiment Station recomana ademés <cque l'oli de 

fetge de bacallà s'ha cle supnmu dues setmanes abans que l'avi

ram sigui sacrificada». 

Fac/ors que disminueixen la vàlua de l'ol·i 

L. C. Dunn, de la Connecticut E xperimental Station 1 diu : «1-Ia 

d'ésser ben recordat que els factors cle l'oli de fetge cle bacallà que 

prevenen el raquitisme poden ésser disminuïts pel calor, temps o 

exposició a l'aire o a la llum.» · 

Vv. D. Buchanan, del \N"ashington State College, reportin: ccHem 

trobat 1' oli ' el e fe ge el e bacallà absolutament inútil després de bar-

rejat en un mash i deixat estar per algun temps.>J ' 

Amb una sola excepció~ que coneguem, la comprovació experi

mental de totes les Estacions Esperimentals i Collegis incÍica una · 

ràpida pèrdua en la valor cle l'oli cle fetge cle bacallà deguda a l'em

magatzematge. 
De qualsevol manera, clin el Prof. Monahan, del Massachussetts 

Agricultura} College : ((És una cosa segura que l'oli de fetge de 

bacallà no guanya res amb el temps i ,l'e:,"'Cposició a l'aire.» 

Els fabricants de l'Emulsió Scott, que s'han especialitzat en l'oli 

de fetge de bacallà durant 53 anys, afirmen ·que l'aire 'mata els 

continguts beneficiosos cle l'oli de fetge de bacallà en molt poc temps. 

Recomanen cle comprar-lo en envasos petits i que un cop encetats 

es gastin de pressa, perquè l'aire en els bidons parèialment plens 

causa una forta merma en la valor vitamínica. Els envasos s'han 

de sacsejar tan poè com sigui possible per a evitar la barreja de l'aire 

amb l'oli. 

L' oqí de fetge de bacallà és Vtfriab'le ert vàlua . 

El procés de fabricació afecta sensiblement la valor de l'oli de 

fetge de bacallà. L'anomenat oli cmaturaln, que és obtingut d~i-: 

xant posar l 'oli en la tina, és d'inferior qualitat i sovint produeix 

diarrea contínua i pronunciada en les aus, segons comprovacions 

experimentals fetes a la New York State Institute of Applied Agri-
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culture. Aquest oli també és venut com a ((fosc» o «rOJg>>. El ma

teix institut també reporta que l'oli de fetge de bacallà produït pel 

procediment anomenat del premsat en fred, ha donat general sa
tisfacció. 

' I 
. L'oli obtingut pel procediment anomenat del vapor ardent ha 

resultat ésser també un dels millors olis que es poden ·trobar al mer

cat. Té un color clar i no té l'olor ni el gust de l'oli comú. Aquest 
oli. no obstant, en temps fred s'espesseix molt i ha d'ésser escalfat 

abans de barrejar-lo, mentre que l'oli obtingut pel procediment del 
premsat en fred es manté líquid en tot temps. 

L'oli de fetge de bacallà, fins ]'obtingut per un mateix proce

diment, varia considerablement de potència segons la casa produc

tora. L'avicultor deuria comprar a les firmes que li venguessin' 

!'oli genuí de bona potència i no adulterat. 
La segurerat d'obtenir oli de potència coueguda té mé~ valor 

que la lleugera diferència de preu. 

Quina qu;zntiLc¿L d)o·z¡ de f etge de bacullà -'ha de dunu1? 

Per als pollets, en una proporció d'un 2 per 100 de l'aliment 

total, això és, dos quilos d'oli per cent quilos d'aliment. 
A les gallines reproductores o de posta se' ls ha de donar mig 

litre cl'o1i dues vegades per setmana per ICO caps. 
L'oli de fetge . de bacallà es pot donar tarrejat amb el maslt o 

barrejat amb el gra. 
Cas de voler donar-se incorporat amb el mash primer, es barreja 

amb el segó i després aqpest segó untuós es barreja amb els altres. 

components del mash. 
Barrejat amb el mash té l'inconvenient que disminueix lleuge

rament el consum ·total de · mash a causa de la dismilmció de la pa

latí vilitat. 
De qualsevol manera que es cluui, sempre hi ha que les au~'més 

vives i vigoroses són les que cÓn~umeixen la major part del mash 
i del gra, la qual cosa significa que les au~ mé~ necessitades són les 

que menys oli tenen. 

La conveniència d)una ració eq·uilibrada 

La Connecbcut Agricultura] Experimental Station afirma que 
((per a obtenir els millors resultats amb l'ú de l'oli de fetge de 

bacallà, un suficient assortiment de minerals ha d'estar pre.sent 

en la ració» . 
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La New Jersey Experimental Station també arriba a la conclu
sió que l'oli de fetge de bacallà és solament d'una vàlua real quan 
la ració proveeix suficient matèria mineral. 

l!s cosa generalmen t accept~da que els minerals deuen estar 
presents en la r ació en quantitats apropiades ; particulannent la 
quantitat de calç i de 'fòsfor deu ésser proporcionada. 

Exp,eriments fets a la Larro Research Farm han demostrat que 
la classe d'aliment an imal en un a r ació influenciava sensiblement 
els beneficis derivats de l'oli de fetge de bacallà . 

Com més àcids grassos contingui11 els residus de carn de la ració 
menys es manifestaran els efectes de l' oli de fetge de bacallà . 

Una ració contenint un subproducte de la ll~t requereix menys 
oli de fetge de bacallà, i certs subproductes inutilitzen per com
plet l' acció de l'oli. 

En s1ntesi, l' opinió més general dels experts en aquest moment 
és que: Solament quan per necessitat ineludible s' han de criar po
ll ets darrera vidres per més de tres o quatre s~tmaues , és recoma
llable si es dóna una bona ració, l'addició d'oli de fetge de bacallà 
al pinso. 

RAMON GIPOLL 

Parlem de rabdologia 

E N a~uestes mateixes . planes, el_ Llostre estimat com~any Epi
fam de Fortuny va m augurar el tema. Era amb motm d''apro

par-se la data de la celebració del concurs de saurins , que constituïa 
un dels més interessants ?vú.mer~s de la salsa per acompanyar el 
Congrés de Regs. _ 

En l' article d'En Fortuny es feia un documental resum histò
ric de la r abdologia fins als nostres dies , remarcant amb les corres
ponents cites de textos antics el caràcter extraordinari, quan no 
francament nigromàntic o de màgia negra que es donav~ a les tro
balles d'aig:ua o minerals fetes pels saurís o simplement a les· 
pràctiques llurs, en els temps d'exaltació del fanatisme religiós 
limitat per les dates de les croades i de Felip III. L'amic For
tuny, en anunciar les bases i ((modus celebrandill del concurs, feia 
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una crida al bon sentit i a la cortesia barcelonina, dep:1anant que 

es concedís beligerància - sabia perfectament que un noranta per 

cent de les masses es mostrarien també incrèduls - als saurins 

que, desitjosos de col·laborar a una obra científica, depurativa i 

constructiva, acudissin al concurs i proves de Montjuïc. 

Doncs, bé ; el concurs es celebrà. El nombre· de saurins que hi 

prengué part efectiva és veritat que no fou gaire crescut, sobretot 

en relació amb els inscrits, però un resultat immediat, sigui com 

vulgui, s'ha tret del concurs. En començar les proves; és innegaMe 

que els escèptics - moit cortesos tots - constituïen una gran 

majoria. En terminar-les, tinc la seguretat que el més escèptic 

sortí, almenys, havent arreple.gat el dubte feconcl. La idea clara en 

contra - el partit pres - ja no tenia prou fonament per aguantar

se. I això que el total d'encerts dels saurins no marcà pas percen

tatges excessius per diferents causes fàcils d'explicar i que esta

ven ben bé en l'ànim del jurat. 

o ha estat solament de cara al públic, fent trontollar escepti

cismes, l'èxit més gros del cm-curs. És principalment el renou de 

caràcter científic qve es va movent al seu voltant, que ha motivat 

que algú, entusiasta, predigués si el Congrés d'Hannove~, l'any 

19II obria un ample interrogant científic en la qüestió dels saurins, 

tls post-concurs de Barcelona d1ctaria la re !)osta. Concretant, l'aten

cró científica s'ha condensat en les figures del doctor Darder i el 'En 

Domènec Palet i Barba, ambdós geòlegs ben coneguts. El primer, 

catedràtic de l'Institut de Tarragona, ha fet obra emèrita fent no

tables recull d'experiments - molts d'ells en coJ.laboració amb 

En Germà drià- i cercant de l'estudi dels mateixos, relacions, 

lleis que lliguin entre ells els diferents factors que suposa intervenen 

en els fenomens ràbdics. Els articles en què exposa els seus treballs . 

publicats en la revi sta ccibèrican, clonen la sensació de passos enda

vant be'n ferms, donats posant el peu ben pla sobre el terreny. 

Domènec ·Palet en les poques experiències que ens féu a 1\Iont

juïc despertà curiositats i motivà . moltes frases admirative. . o

bretot la Çlemostració que clonà de la natura ondulatòria de l' origen 

dels fenomens ràbdics ferí la imaginació dels 9resents. Talment 

com en els altres moviments ondulatoris, la energia ràbdica eme

sa per Palet fou refbe!Xada i refractada i recollida en els dos caso _; 

per altres saurins presents. També té Palet un dispositiu vigorit~ 

zador de la sensibilitat ràbclica que utilitzaren amb èxit algunes 

persones presents a les experiències. Estem segurs i ho esperem 

amb ànsia que, un cop enllestida la tramitació de la concessió de 
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patent pels seus dispositius , en Palet clonarà a ~onèi:xer pública
ment en forma de comunicació o de Memòria a alguna de les Socie
tats científiques de què és membre, . el resultat dels seus treballs i 
les seves conclusions, que no per atrevides havem de suposar inca
paces de sostenir una sana i objectiva crítica científica. 

· Palet ha fet assaigs de transmissió a distància el' ones ràbdiques·. 
Sabem de saurin s de Barcelona que han rebut ones emeses eles de 
Terrassa. En escriure aquest article hem de notar, però, que un 
.segon intent fet amb tota publicitat no ha clonat els resultats espe
rats. Creu, però, En Palet haver trobat 'la causa d'aquest contra
temps, en el qual cas esperem que d'aquí a pocs dies l'èxit coroni 
els seus esforços. 

Això pels homes de ciència que han tractat amb caràcter d'apòs
tol la qüestió de la pbclologia. Ara anem pels artistes, pels conc·ur
sants. Ja havem apuntat que en el concurs , els percentatges d'en
certs aconseguits no fou mai excessiu. En realitat, en cap càs ni 
per cap individu aconseguí el 8o per roo. Els motius són fàcils de 
capir. Hi havia per esbrinar l'existència del cos o corrents produc
tor d'ones ràbdiques, l'emplaçament, fondària del mateix i la seva 
natura, o sigui un vertader anàlisi a distància. Com que hi havia 
molta diversitat d'objectes a trobar, la quantitat i qualitat dels 
encerts se'n ressentí. De totes maneres quedà ben palès que als. 
saurís presents el seu diem-ne art el.s servia d'alguna cosa. 

El modus operandi dels artistes fou variat. Veiérem tres ope
radors de vergella, el noi Eizaguirre, navarrès, que admirava a 
tothom amb els seus encerts, Mn. Sastre que per moments sembla
va un manobre de tan carregat de maons, i En Roger· d'Elna, home 

· barbut i molt cellebrat per la seva manéra d'operar, car marxava 
marcant tin pas com de Lwo stet·p i utilitzava 'una vergella de tama
riu, pn:rp1ssima qu~ per estones se li enganxava al . nas. Els de les 
vergelles, quan fan anàlisi qualitatiu, les utilitzen de diferent co
lor o natura. 

D'operador de pèncÍul se'n presentà un, En Ll~ís Plana, amb 
un notable reS<U ltat. La diferenciació de les substàncies l' aconse
guia canviant el pes del pèndul i tenint compte dels movíments del 
mateix. 

Finalment es presentà a Concurs un vident, un murcià, Reínigi 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!II!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIU.'fiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII 

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

Demani 's el fulleló •El liso i en Ma s s i nl, 79 
Agricultura• queremelemgralis VALLES GERMANS Sans-Barctlon• 
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Navarro, que treballant sense altre aparell que un mocador a la 

mà, encertà un grapat de coses. 

Hem clonat una mica d'idea del pre-concurs de sauris i del 

concurs. mateix. Els temes rabclològics són prou interessants so

bretot ara en aquest moment per insistir un bon xic més, cosa que 

prometo fer clonant una idea de les eines i procediments i del mo

ment !·abdològic a l'estranger on es treballa de ferm arribant a 

exploracions de la crosta terrestre amb o~des elèctriques i hert

zianes. 
RAMON CAPDEVILA 

L'arada brabant 

D ES de temps ben antics els agricultors han comprès la importàn

cia primordial que té per al desenrotllament de les pl.antes 

el remoure i di¡;gregar, el millor possible, la terra abans de la sem

bra. Avui aquesta necessitat està explicada per les condicions físi-
' ques i biològiques que necessi ta el ten-er perquè la planta vtsqm 1 

es desenrotlli. 
Esponjant el sòl, l'aire i l' aigua hi penetren fàcilment. La me

teorització activa la vida d'una infinitat de petits éssers o micro

organismes, els quals contribueixen amb ell a transformar subs

tàncies d'indisolubles a solubles. L'aigua, de la gual els vegetals 

no poden posar-se disol aquestes substàncies, i les arrels que tro

bant el terrer estovat s'estenen fàc ilment, absorbeixen aquesta 

aigua rica en materials solubles, aliments indispensables p~r al des

enrotllament de la planta. És, doncs, necessari que la terra es re

mogui i disgregui a una profunditat suficient per a donar-li el grau 

degut de porositat. Davant d'aquesta necessitat tot seguit sorgeix 

el problema d'executar el treball amb la màxima perfecció, en el 

temps més curt i amb el mínim esforç posible. Per a facilitar aquest 

treball, l'home va aprofitar aviat l'esforç del~ animals ideant 

les arades. Les arades antigues, encara avui massa utilitzades, són 

d'una senzillesa extremada, la qual cosa motiva la mala exec;ució 

del treball i requereix una excessiva vigilà11cia i esforç per part de 

l'home i dels animals que l'arrosseguen. 

, 
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Ha estat molt lenta l'evolució i el perfeccionament de l'arada i 

seria massa extens fer una nova descripció dels diferents tipus cons

truïts fins arri·bar als models perfeccionats d'avui. És, demés, inú, 

til fer-la, puix en qualsevol comarca s' utilitza simultàniament tota 

la gama evolutiva cl'aqúests tipus , que són sobradament coneguts. 

Del conjunt el e la varietat el' arades, les unes sols poden invertir la 

terra en un senlit ; i obliguen a treballar les feixes deixant-hi ca

vallons i escurades. Altres, en canvi, poden girar la terra a dreta i 

a esquerra, permetent fer la llaurada plana. P'àcil é_s compendre els 

avantatges-quan no la necessitat imprescindible- d'aquests arreus, 

en les . parceJ.les de regadius, en les terres inclinades, en les. explo

tacions on s'utilitzen màquines de recol·lecció, etc. El girar la ter

ra en els clos sen tits pot olJtenir-se amb les arades de post giratòria, 

les de bàscula, les reversibles, i les Brabants, objecte del present 

estudi. 
De les arades modernes per a tracció animal la Brabant és la 

més perfeccionada, i creiem que la seva generalització fóra molt con

venient per a la nostra agricultura. Per això s'ha cregut interessant 

fer-ne un petit estudi, per a donar a conèixer el seu funcionament 

i manera de regular-la, ja q~e molts agricultors no es decideixen 

a substituir l'antic model per aquestes arades perquè les troben 

massa cares i complicades, no sabent, sovint, la ntifitat de cargols 

i palanques que els. semblen una nosa contraproduent. 

Hi 'ha un gran nombre de models d'arades Brabants; tots els 

constructors desitgen clonar a les màquines condicions de resistèn

C'ia, perfeccionament de treball i facilitat de maniobra que ès tra

dueixen en enginyosos mecanismes accessoris. Tots els tipus, però, 

són essencialment semblants, formant una arada de clos cosos, col-._ ' 

locats un a cada costat de l'arbre resistent del bastiçlor, els quals 

cossos treballen alternativament, de manera que el que obre la ter

ra en el solc d'anada, serà el deixat inactiu en la part superior, en 

fer de retorn el solc V<';Í. Tenen sempre les arades Brabants tres ca

tegories el' elements. 
A) Elements de sosteniment i resistència. 

B) Elements que efectuen el treball. 
er Elements de regulació i estabilitat. 

A) Elerne11ts de sosteninu?nt i resistència,-~1-bn' n came/a ge

neralment de cer i de · secció rectangular, alguna vegada embotit, amb 

nervis per a clonar-li rigidesa. El su extrem clavanteJ: va subjecte i 
pot girar en un punt :fixe del suport o avantren. La part posterior 

té dos braços en forma de T. 
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Montants braços de ferro que sostenen les posts, havent-n'l11 
. dos a cada costat de l'arbre, en la generalitat de tipus els dos ante

riors formen una sola peça amb el bastidor i les dues posteriors so
len ésser peces acoblades. En alguns models els dos muntants estan 
cònventits en un sol de més ample. 

Dental. Barra que uneix els extrems lliures dels . muntants a 
fi de donar major resistència i rigidès al conjunt. 

Tal6. Peça intercanviable sobre la qual s'hi repenja posterior
ment el dental a fi d'evitar el desgast motivat pel constant rossamen~ 
amb el fons i ' paret del solc. 

• 
B) Elem en;/;s que efectuol'J7 el lreball. - E l s elements essencials 

que efectur=n el treball són : 
El colte11 ·que talla el prisma de terra ·verticalment, la rella que 

talla el prisma de terra horitzonta•lment, i la post que gira el prisma 
de terr~ invertint-lo. 

El coltell. , És una peça que sol tenir la forma d'un ganivet de 
&<"cció uiangular. E stà collocat en l'arada (davant de la rella} en 
posició inclinada cap endava"nt a fi d'afavorir ra tendència a clavar
se i l'estabilitat d<:; l 'arada. Demé$ de tallar el prisma de terra ver
ticalment, actua de tascó sobre aquest, sep.arant-lo una mica de Ja 
paret del solc, disminuint d'aquest ·manera el frec lateral de la 
barra d'unió dels ·muntants amb la paret d'aquest. 
· Per atenuar encara més aquest frec, es munta el coltell de mane

ra que talli un prisma de terra quelcom més ampla del que ho pot fer 
la rella horitzontalment. 

En les arades americanes el coltell sol ésser un disc. El treball 
d'aquests colte)ls és progressiú i la tracció e¡_ue necessita, segons 
estudis comparatius fets per Ringelmann, sol ésser quatre vegades 
menor que el· del coltell ordinari. En tern¡nys no peqregosos, i amb 
arada d'un tipus quelcom gran és la forma més indicada. 

La rella o tallq-11t. És una peça de cer de forma trapezoïdal, la 
qual talla el prisma de terra horitzontalment, però d'una manera 
progressiva a fi d'aminorar en el possible l'esforç de tracció. La part 
que més treballa i per consegüent la que més es gasta és la punta. 
Per evitar l'excessiva despesa i molèstia d'arreglar-la massa fre
qüentment, les cases constructores en la majoria de tipus que pre
senten al mercat, substitueixen la punta de la rella per l'extremitat, 
d'una barra de cer z, la qual es fixa per mitja d'un cargol a pressi6 
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o d'un tascó. A mida que va gastant-se la punta pot substituir-se 
per un altre tros de barra. 

L'amplada del tall de la rella en els tipus corrents. sol ésser 
d'uns 12 centimetres. 

Quan la posl o vert.edera volta un prisma de terra d'una amplada 
igual a l tall de Ja rella, és quan l'arada treballarà amb el mínim d'es
forç per una determinada profunditat. 

En la pràctica en un terrer de resistència mitja, l'amplada del 
solc sol ésser d'una tercera part major que l'amplada de la rella . 

La post, oreüa, orellera o ·vertede1·a. La post· o vertedera és 
la peça més important de l'arada, la seva forma és molt variable. 
D'ella depèn la bona qualitat del treball. 

Cada mena de terrer necessita una determinada forma de post. 
El no saber elegir la forma adequada, és la causa del fracàs que han 
tingut algun-s agricultors amb la ·Brabant. 

Les vertederes que es troben en el comerç són molt va¡iades; 
però, poden agrupar-se en dos tipus :·cilíndrica i lle1lico1.dal, segons 
que la curvatura de la post correspongui aproximadament a una o 
altra d'aquestes superfíc~es. Demés poden ésser curtes o llargues. 

Per a terres molt 'lleugeres i seques és d'aconsellar les posts ci
~índriques i curtes. Per als sòls durs, compactes· i humit, el tipus 
helicoïdal i llarg . Per als terrenys de resistència intermitja entre els 

" dos casos ja esmentats, hi ha una diversitat de models, que seguint 
les normes extremes és fàci l d"'escollir el més adequat. 

La 1·eüa davantera. Com a suplement, en algunes contrades 
adopten davant del coltell aquesta peça que té la forma d'una peti
ta post, i el treball de la qual consisteix en arrencar un petit pris
ma de terra, a fi de fér-lo caure al fons del solc, abans que el prisma 
gran de terra quedi voltat per la post . D'aquesta manera els fems i 
les males herbes queden ben enterrats, i la feina és perfecta i com
pletament neta. 

Aquest -element de treball és pràctic en els tipus grans d'arada, 
i quan es disposa d'animals potents, necessaris, perquè en afegir-la, 
~a augmentar l'esforç de tracció. Com que en el nostre país, per dis
posar d'animals de mitjana i petita potència, el tipus d'arada reco
manable és el més petit, l'utilització de la rella davantera, no és 
d'aconsellar. 

C) EL!'rnents de ~e.wulació i es tabilitat. La 'perfecció amb què 
l'arada Brabant s'adapta a les condicions de les labors que ha 
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d'efectuar, és deguda a les peces que permeten convertir-la én una 

màquina estable i rigurosament graduable. Són aquests mecanismes 

els que fan semblar sovint massa complicada, però, encara que un . 

xic nombrosos (car totes les necessitats d'estabilitat i regulació que

den ateses) són senzills i fàci lment maniobrables. 

L'estabilitat i regulació s'obtenen per mitjà d'un suport davan-. 

ter, en el que s'hi articula l'arbre de l'arada, el qual està sostingu1 

per l'avantren a una altura diferent i graduable. Les rodes del su

port poden tallJbé separar-se més o menys a voluntat, així com fi

xar-se amb una determinada inclinació. Aquestes maniobres e:xi

gei:xen mecanismes adequats. 

Les arades brabants, màquines estables i ben regulades no ne

cessiten en canvi esteves, tenen solament .en la part posterior una 

petita maneta que serveix per a sostenir el conjunt quan en l'e:x· 

trem del solc es canvia la post, i també pE'r a tornar l'arada a la 

bona direcció si circumstancialment se n'hagués apartat Úna mica. 

La conducció de la brabant és una tasca senzilla i descansada. 

De. prés de l'estudi de la Brabant, és interessant comparar el seu 

Funcionament amb el de les arades ordinàriament usades per a po; 

der-ne deduir si és o nò convenient substituir els tipus senzills per 

altres de major complicació. 

Analitzem, doncs, el funcionament de les dues arad~s des del::; 

punts de vista següents : 

a) De la qualitat del treball. 

b) De l'esforç de la tracció. 

e) Dei cost del Brabants. 

d) De la facilitat de conducció. 

a) La q~wlital del treball.-La Brabant per mitjà dels seus ele

ments reguladors , vé obligada a tallar una prisma igual de terra, 

voltant-la i disgregant-la perfectament, resultant un treball unifor

me, puix que la terra queda en tota la seva superfície remoguda i 

voltada a igual profunditat i les herbes completament enterrade , 

po:lent fer si convé llaurades més fondes que amb els arreus ordi

nans. 
En l'arada del país el regulador principal de l'amplada i pro

fu nditat del solc, sol ésser el braç del treballador, el qual per molt 

potent i ensinistrat que sigui, sempre serà irregular. Demés, les 

posts d'aquestes arades acostumen a éssér imperfectes, augmentant 

el defecte de no remenar bé la terra, la irregularitat en el volum del 

prisma que cull, resultant, naturalment, una feina defectuosa, car 
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la terra queda remoguda i disgregada molt irregularment, i les her
bes i els fems mal enterrats . 

La diferència de qualitat del treball fet per la Brabant i per una 
arada ordinària, és molt gran, i sempre favorable a la primera. De
més té l'avantatge, quan siglli necessari, de girar la te'rra cap el 
mateix costat i permetre la llaurada plan~ . 

b) L 1 esforç d t.! lrarció qu e requereixen. - Es fa, de vegades, a 
Ics arades brabants i sovint erròniament l'objecci~ de que reque
reixen un major esrorç de tracció. Es fonamenta principalment 
aquesta idea e11 que essent els animals de treball de la nostra tern 
de mitjana o petita potència, les Brabants importades resulten mas
sa grans, car són construïdes en . països on els animals de treball són 
de gran potència. Aquesta és la causa principal per la qual l'arada' 
Brabant no ha arribat encara a generalitzar-~e. Però, les cases im
portadores i alguns constructors d'aquí, comprenent-ho han cons
truït un tipus petit que pot ésser portat fàcilment per un parell 
el' animals de mitja ncitència. · 

Aquestes Br~ba~1ts de dimen sions reduïdes treballen àmb_ tota 
perfecció, i com hem pogut cop1probar-ho en unes experiències fetes 
darrerament, en millors condicions, arrocegacles per animals cor
rents que ·les arades de models més grans. Vàrem fer asssaigs dina
mamètrics comparatius entre un tipus Brabant de tamany mitjà i 
altre del tamany níès petit, treballant en un mateix camp, que no 
havia estat llaurat feia dos anys, amb terra de consistència bastant 
compacte. Les dades més interessants poden resumir-se en el se
güent quadre : 

Força mitja Profunditat Amplada Secci6 del prisma Força de 
de tracci6 del solc del solc tracci6 per dm2 

Brabant tipus mitjà. 235 kg. r8.7 cm. 27 cm. r8.7 X2 7 ·=5-04 46.6 kg. 
Brabant tipus petit .. !65 )) 19-3 • 21.1 )) I9-3X2 r. I=4-08 40-4 • 

D'aquest quadre se'n dedueix que per decímetre qpadrat de sec
ció de solc, la tracció necessària fou meNor en l'arada tipu$ petit, 
i que per efectuar un treball igual a quatre quintes parts del que 
efectua l'arada mitjana, es necessita solament una força de tracció 
de dos terceres parts . 

Cal també tenir en compte els esforços totals de tracció necessa
ris amb els que poden donar els nostres animals corrents. Sabem 
que en animals de potència mitja no pot comptar-se pràcticame¡nt 
amb forces de tracció efective~ superiors a promitjos de 100 quilò-
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grams, ço que ens diu que una parella usual del país i en terres de 

consistència mitja arrocegarà treballosament una B1·abant mitjana, 

però, en canvi ho farà sense cap dificultat amb una de model petit, 

com poguérem observar en els assaigs esmentats. 

I encara que 1 'esforç de . traccc.ió sigui una mica major, s'ha de 

tenir en compte que a igualtat de força els animals tre:Jallen . més: 

descansadament, perquè l'existència del suport a l'arada i la mane

ra d'enganxar els animals amb collera independent, els estalvia la 

carga vertical sobre !'.esquena i les vibracions dels xocs tramesosi 

per la unió rígida, que són, demés del treball de tracció, un factor 

important de fatiga. 

e) El cos-t de la llaurada .- Podria ésser que els avaJ1tatges in

dubtables de l'arada Brabant fossin contrarrestats per un cost su

perior de la llaurada. És, doncs, interessant escatir aquest punt, i 

veurem que el treball amb Brabant és més aviat més econòm~c que 

no l'executat amb arades ordinàries. ' 

Entre els factors que influeixen en la formació del preu de c9st 

del treball, un sol amb seguretat és més elevat amb la Brabant que 

amb altres arades, el factor de les despeses anuals correspoBents~ 

a l'interès, amortització, risc, etc., del material emprat en l'adqui

sició de la màquina. Aquest · factor és molt reduït comparant-lo amb 

els altres, i la seva diferència en els dos casos ben petita en re1aci0 

amb el conjunt del cost del treball. Prenent com a preu d'una Bra

bant el de 400 pessetes i de r 25 pessetes per a una arada corrent!, 

i c·onsiderant que les dues treballen 40 dies l'any, el factor econò

. mic pot representar r ,40 pessetes per ·dia en el primer cas i de o,45 

pes.setes diàries en el segon. La petita diferència de 0,95 pessetes ve 

abastam~nt compensada per altres factors. E11tre aquests poden in

fluir la quantitat de treball- prescindint ara de la superior qualitat 

- el cost i manutenció dels animals, la conservació de la màquina, 

el j01'nal del llaurador o mosso, etc. Els clos primers en condicions 

normals es !)oden considerar aproximadament equivalents; el tercer 

un pagès curós podrà fer-lo gairebé pràcticament igual en les dues 

arades. El quart, en canvi, ens permet-com veurem e¡1 el paràgraf 

següent-una economia amb l'ús de la Brabant que compensa amb 

esc~eix la diferencia deguda, al major cost de l'arada, i als altres• 

factors que poguessin ésser més elevats. Les consideracions econò• 

mi.gues,.recomanen, doncs, més que no desacons~llen l'ús de la Bra

bant. 
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d) La facilitat de condtucció.-Llaurar amb arada corrent, sem
pre ha estat considerat com una de les feines pesades i difícils del 
treball del camp, perquè el conductor constantment ha de fer un es
fon; per a que l'arada penetri i talli un prisma igual de terra, ope
ració que exigeix un home hàbil i Fort, i demés que tingui bona vo
luntat per al treball que fa, la qual cosa no sempre és fàcil de tro

bar. 
Al contrari, en els països on la Brahant està g~neralitzada, el 

f re ball de llaurar es considera una feina fàcil i còmoda, perquè el 
que la porta segueix tranquülament l'arada, rectificant-ne sols, lleu
gerament, la direcció quan se n'aparta, no havent de fer res fins al 
final de cada solc, on ha de girar les posts i tornar plàcidament a 
seguir l'arada; tant que generalment aquest treball l 'executa l'obrer 
menys hab\1 i fort, acostumant a ésser xicots de catorze a qmnze 
anys, vells o dones. 

La Brabant no solament soluciona, per ara, el problema des del 
punt de mira tècnic i econòmic, sinó que també el soluciona des del 
punt de mü·a 11umà, car lliura a l'home d'un treball dels més pe
sats que la terra li exigia. És, doncs, la Brabant una victòria mecà
nica .vencent l'esclavitud del treball muscular. 

Passant per terres on la Brabant s'ha ja generalitzat, no ens sen
tim ferits en veure la silueta del llaurador corbat sobre l'esteva, for
cejant amb el treball de l'arada, sinó que al contrari, ens pren l'op
timisme contemplant en la pau dels camps les parelles dels an imals 
potents que arrastren calmosos la Brabant, conduïda per un minyó 
aixerit, per un vell que vigila la feina, tot fumant la pipa, o per 
una forta pagesa voltada de les gallines que picotegen els cucs tro
bats en els grumolls de terra posats al descobert pels solcs regulars 
d'una bona llaurada, prometedora d'abundants collites . 

A. DANEO 

, 
Agricultors! ENOSOTERO 
PER A CO N S E RV A R I MILLORAR ELS VIN.S 

so grams per hectòlitre, barrejats al vi al temps d'envasa1'-lo, 
en fer el primer trafegament, o en qualsevol temps, bast~n 
per a preservar-lo de tota alteració i millorar-lo notal.Jlement 

Dipòsit principal : Magatzem de drogues de J. UR lA C H I e.' , Bruc , 49, BAR e EL ON A 

DE VENDA EN LES PRINCIPAL~ DROGUERIES DE CATALUNYA • 

1 quilo pe r a 2o h ectòlitres, 15 pessetes. - l f z qu ilo, 8 pessetes 
DEMANEU MOSTRJIS GRATIS PER UN BECTÒLITRE DE VI 
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El míldiu 

E L míldiu - . que traduït de l'anglès equival a floridura - pr0-
cedeix dels Estats Units de l'Amèrica del Nord ;, fou obser

vat a França l'any r878 en .els pàmpols dels ceps fazquez , de Cha
rentes, Lot-Gar·ona i Ròdan. A Catalunya fou trobat a l'any r88o, 
per Planchon, a les vinyes dels encontorns de Barcelona. 

Aquesta enfermetat està produïda per un bol~t anomenat Pe1·o
nosjJom v ·itícola. 

- M¡'olts viticuÚor.s creuen, equivocadament, que la invasió del 
mildiu comt;nça quan noten a certs òrgans del cep les taques carac
terístiques ; perÇ> és totalment a l'inrevés : les t3:ques constitueixen 
els . darrers termes del desenrotllament i evolució, que es verifica 
invisiblement sobre els teixits del cep. 

Per a què les petites llavors (conidies) del míldiu puguin ger
minar, és necessàri que trobin dues condicions precises : primer, 
11na goteta d'aigua, i segon, una temperatura super~or a rz graus. 

Aquestes llavors del míldiu, escampades arreu del camp, só11 
transportades als òrgans verds de la planta, pels vents i les pluges. 
I quan ja s'han collo~at en el òrgans vegetals, si troben la humitat i 
cl calor necessaris, comencen la germinació, i en créixer, les arrels 
van internant.se· dins la planta pels foradets anomenats estomes. 

Generalment~ per a què les llavors treguin les arrels. és me
nester,. per l'abril i maig, de quinze a divuit dies, i per juny i juliol, 
de quatre a sis dies solament . . Durant tot aquest període de temps 
que la conídia està en el cep i treballa, no es nota res de particu
lar que ho indiqui, fins més tard no es noten les taques. 

Quan les arrels estan fonp.ades i poden ja funcionar, van x u
clant la saba dels teixits de la planta, destruint les cè11ules com
pletament i sortint llavors a l'exterÍ.or en forma de taques que pas
sen del groc al groc verdós, i al verd pàUid i transparent, o l~ca 
rl'oli. Llavors és quan el míldiu està en el segon període. 

Aquestes taques d'oli apareixen intactes mentre l'ambient es 
mantingui sec ; però així que sobrevingui úna humitat o rosada, 
provoquen un canvi d'aspecte degut a la formació de noves taques 
constituïdes per capes o plaques d'una · e~pècie de pèl o borra d'un 
color blanc. 1\ f!Uestes taques surten :3. la cara inferior dels pàmpols , 
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i no són altra cosa que l'apare)l aeri del míldiu, és a dir, els seus 
troncs, rames i fructificacions, o sigui, en conjunt, la planta. No 
solament crei;x la planteta 1 tan ràpidament quant més calor faci i 
més humüat hi hagi, sinó que també · com més augmenti el calor 
i la humitat, més aviat maduraran les fructificacions o llavors de la 
111Ícroscòpiq planta, les guals, ei1 0esprendre's, donen lloc a hoves 
invasions. J?e:rò, si quan hi ha la taca d'oli el temps se presenta 
sec, Iravors no clonarà lloc ·a l'aparició de la planta, o sigui, de la 
taca blanca, degut a què les condicions no li seran favorables i es 
mantindrà intacta fins que es presenti .alguna 'pluja, boira o rosada. 

Totes les parts verdes del cep poden ésser atacades, perquè a to
tes . elles poden penetrar les arrels . 

. Els pàmpols, generalment, són els que es veue·n i estap més ata
cats, perquè són els que tenen major nombre d'estomes, sobretot 
per la part del davall. 

Les flors del cep també contenen un bon nombre de porus, 1 

això fa que també puguin ésser atacades. · 
Els petits · ·~ tendres grans de raïm del tamany d'un perdigó, 

tenen també p0rus oberts, :i per aquesta raó estan igualment atacats. 
En canvi, quan tenen el tamany d'u,n pèsol, llavors ja és més dífí
C'jl de rebre una infecció directa, car la majoria dels ,porus naturals 
.~a s 'han tancat o .segurament han cl~saparegut. No obstant això, 1a 
poden rebre de la rapa pel punt d'unió del gra amb el peduncle, i 
això és degut a què tot el sistema radicula:t del bolet s'ha estès 
i ha pogut e,ntrar per l'interior dels grans, destruint tota la polpfl., 
donant al gra un color de xocolata cada vegada més )osc. 

Aquesta mena de míldiu és la que s'anomena Rot-brun, qtie vol 
dir podridura fosca, i no .deu confondre's amb el Black-rot (podri
dura negra), . que es distingeix per. uns ptmtets negres en forma de 
circumferència, que no surten al míldiu. 

Els grans atacats per aquesta classe de míldiu, míldiu de la rapa 
o ro.t-brun, es desprenen fàcilmen,t del peduncle, perquè. tots els tei
xits conductors que van a parar a aquest, es descomponen i alteren, . 
i en conseq'iiència cau el gra així que es toca ; en cas de proveniTI 
la infecció, no del peduncle, sinó de la rapa, pot quedar destruï~ 
tot el raïm. 

I 

Quan els grans són petits com u.n perdigó, com ja s'ha dit, po-
den estar atacats directament pel míldiu. Com que encara no s'han 
tancat els porus, la llavor pot germinar de manera que les seves 
arrels poden desenrotllar-se ·en l'interior del gra, xuclant-li les subs. 
tàncies necessàries pel seu pio_pi desenrotllament. A aquesta classe 
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de florescències se'ls dóna el n'om de rot-gris, que equival a podri

dura grisa. 
Tots els gèrmens o ·conidis es formen en les extremitats de les 

rames que constitueixen els òrgans exteriors del milcliu, donant lloc 

? la formació de les. taques característiques. Aqhestes Ilavcrs, que 

podem anomenar-les d'estiu, no tenen suficient potència per a po

der resistir el fred, i no poden passar d'un any a l'altre; però a 

mitjans d'estiu, o a principis de tardor, neixen altres llavors que 

suporten l'hivern, i en arribar a la primavera següent, si troben les. 

condicions esmentades (humitat i calor corresponents), fructifiquen, 

donant cada llavor una, dues o més conidies o gèrmens iguals a les 

d'estiu que hom ja ha 'c0negut. 

El n:Í.ild'iu pot prevenir-se, però no gu~rir-se. Així és, doncs, 

aue quan una vinya està envaïda, és ja difÍcil de fer-la desapa

rèixer. 
El remei preventiu millor que existeix avui elia, són les sals de 

coure. D'entre aquestes el més usat és el sulfat 

Pot usar-se de diferents maneres : primera, en forma àcida, o 

sigui, dissolt en certa 'quantitat d'aigua, que varia segons es vul

gui més o menys fort el líquid; segon, en forma neutra, o sigui· 

barrejat amb certa quantitat de calç o sosa, degut a que així és més 

adherent que usat dissolt i per si sol. El líquid preparat, neutre, a 

base del sulfat de coure i calç, té el nom de caldo bordelès, i al pre

parat amb sosa se li dóna el nom de caldo borgonyès. 

El més corrent, i el més empleat a la vegada, és el caldo bordelès. 

S'usen més poc els altres dos líquids, tant el de composició àcida com 

el de forma borgonyesa, degut a què tant de l'una manera com de 

l'altra, poden cremar amb freqüència els ceps. 

Per regla general, acostuma a sulfatar-se almenys dues vega

des. Segons les anyades, convé d'efectuar aquesta operació, segons 

sigui més o menys enèrgica la preparació del líquid, de tres a qua

tre vegades, tenint en compte la intensitat de la invasió. 

JOAN CIVIT I ALSó 
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LI SOL 
Insecticida indispensable a l'Agricultura, la Ramaderia i la Higiene 

Demani'sellulleló •El Lisol en Ila!Sini, 79 

Agricultura• queramelemgratls VALLES GERMANS Sans-Barulon• 
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NOTES I COMENTARIS 

Alcohol de sarments 

Segons cieterminacions experimentals realitzades, la producció 
d'alcohol amb la sacarificació de les redoltes s'eleva al vuit per cent 
del pes d'aquestes. La quantitat ès, doncs, considerable . Però la 
dificultat principal per a llur utilització, tant si hom cerca de pro
duir alcohol com àcid tàrtric, o pasta de paper, deriven del cost 
relativament elevat del tran5port. 

Per a vèncer aquesta òificultat, un sindicat de Béziers," a Fran
ça, ba organitzat un concurs entre els fabricants, per a la construc
~.:ió d'una màquina destinada a la recol-lecció i premsat dels sar
ments de manera a reduir-los al mínimum possible de volum. 

La producció de llana al món 

Una estadística publicada pel Departament de Comerç dels Es
tats Units, basada eu les dades oficials dels diferents països, dóna 
per a l'any 1926 una producció de llana de r.388.ooo .ooo de quilos, 
amb un augment de 35 milions sobre l'any 1925. 

Els principals paÏ5os productors són els següents : 

Austràlia .......... . .... . 
Nova Zelanda . ..... . .. 
Unió Sud-Africana 
Estats Un1ts ........... . 
Argentina . . . . . . . .. 
Espanya .. . ........... . 
Anglaterra . . . . . . . . . . . .. 
Rússia . . . . . . . . . .. . . .. • 

Per a la conservació de les patates 

QUILOGRAi\IS 

34.8-365 .000 
94-200.000 
8r.65o.ooo 

I4I .000.000 
142.000.000 
47-985.000 

445-179-000 
88-452 .000 

Heu's aquí un procediment força senzill per a la <:onservació de 
les patates. En roo litres d'aigua s'hi tira amb precaució i remenant 
sempre un litre d'àcid sulfúric (per a les varietats de pell gruixuda 
se n'hi tiren dos). Els tubèrculs es posen en la solució durant vuit 

· e deu hores. És preferible de fer el tractament quan els grills comen
cen a aparèixer. 

Es pot emprar l'àció sulfúric comercial ; no s'ha d'obli'<iar, però. 
que l'oli de vitriol és una substància càustica amb la qual cal evi
tar el contacte. 
- Els tubèrculs procedents de terres calices s'han de rentar abans 
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per a netejar-los de la calç. Els rec1p1ents han d'ésser de fusta, car 
el~ de metall són atacats per l'àcid. 

Un cop trets els tubèrculs de la solució, es fan secar, i per a treu
re la humitat que pugui quedar als ulls, s'espolvoregen amb un xic 
de calç. . 

Per a obtenir una consen·aci6 perfecta, és prudent de remoure 
el munt de tant en lant. 

Els incendis en els boscos 

Un dels. enemics més seriosos de la repoblació d'erms per part 
dels particulars, és el perill de les cremes. Anys enrera, quan encara 
hi havia algun bosc a terra ba.ixa, feia cruixir le d<:.:nts de ràba el 
veure com per cada bosc que es tallava se n'havia de comptar un. 
altre de cremat, encès per mans criminals la major part de les ve
gades . 

.!:'er a solucionar aquest greu mal hi ha remeis preventius i altres 
cïe curatius. Passem-hi revista : 

I. Vigilància. Resol més de la meitat del problema. Les em
preses reïneres, que tenen p~rsonal nombrós i interessat en la vid~ 
del bosc, gairebé mai no tenen de sofrir els efectes de les cremes. 

Cal tenir paral-lelament un bon seryei organitzat per al cas d'in
cendi. Cases forestals distribuïdes convenientment, xarxes de te
lèfons, campanes, senyals convinguts per a concentrar en poc temps 
un personal auxiliar format per destralers i pagesos dels pobles pro
pers. Dipòsits ben distribuïts de destrals i podalls, en ple bosc. 

2. Reglamentac:ió de la pastura. I~eglamentació dels focs i fo
gueres, fixació dels llocs a propòsit p=r fer-los i limitació dels ma
teixos. 

3· Formació de línies tallafocs que divideixen el bosc i isolin 
uns trossos d'altres. Adopció de mesures de protecció prop de les 
línies de trens i conduccions elèctriques. 

4· Creació de Societats d'assegurances contra incendis. 
Aquest és un tema molt debatut. De fet, d'establir-se empreses 

pTou potents, representaria un avenç enorme, car permetria d'esta
blir hipoteques sobre el bosc, cosa impossible sense el segur. 

L'establiment d'aquest a primes raonables - avui -les poques• 
societats que el fan demanen un ull de la cara - faria que et veiessis 
tan segur el teu tapital a les arques d'un Banc com en forma c1e; 
bells pins o roures, que omplen una importantíssima funció. 

Els avantatges de la cria dels porcs a ple aire 

Els nordamericans són molt enamorats - i es comprèn - dels 
mètodes de cria extensius. Cal convenir que en moltes qüestions 
en saben un niu. Els seus mètodes de cria extensius no tenen resi 
que veure, però, amb el pastoreig a la vella manera europea. E11s 
tindran molts caps de bestiar, a ple aire, però les cures que els do-
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nen no serien millors si els tinguessin estabulats i els rendiments! 
obtinguts. amb prou feines. 

Alguns números endarrera explicàvem el sistema de criar ga
llines amb parcage, assignant a cada lot una extensió de terra per 
un temps determinat i completant les racions d'una manera lògica. 
. Ara donarem la llista dels avantatges que els propugnadors d'un 

sistema per l'e:til per la cria de porcs li atribueixen. 
1. Suprimeix l'haver de bestreure capitals per a construir una 

corralina permanent. 
2. Suprimeix les males olors. 

3· Les despeses d'alimentació es redueixen a la meitat i les de 
mà d'obra al mínimum. 

4· La carn obtinguda és més ferma, més sana i d'un gra més 
atapeït. 

Si hom considera l'animal, és evident que el règim de pastura, 
que el permet de furgar, és el que convé a la seva morfologia. Pastu
rant, el porc troba en ahun'dor els· e]ements vitaminats necessaris. 
a la digestió i les sals minerals que li convenen, tretes d'una ali-· 
mentació herbàcea, són un important factor, de ~a seva salut i de 
la seva força. Les malalties diu que són raríssimes. 

D'altra part, cal considerar com queden fertilitzades les peces 
de terra que serveixen per a què els porcs hi pasturin. · 

Per alletar artificialment els pollins 

Quan per una causa qualsevol ens trobem mi1b un pollinet sense 
euga que li pugui fer de dida, podem recórrer a algun dels següents 
procedim~nts : , 

1. Fer-lo adoptar per una cabra. Les cabres són molt qones· 
dides. Cal posar la cabra dalt d'un banquet per tal que el pblW 
pugui mamar de gust. Si convé poden utilitzar-se dues ca
bres. Aquest procediment és excellent. 

2. Acostumar el pollí a beure en galleda, com els vedells . Les 
galledes s'emplenen de llet de vaca tèbia. 

3· Utilitzar biberons especials, com pels vedells, anant amb to
tes les cures higièniques del cas. 

En tot cas cal donar llet pura i tèbia, regular convenientment 
les hores dels àpats, tenir sempre nets els recipients i ·escaldar-los, 
siguin biberons siguin galledes, almenys un cop al dia. 

Més tard, quan el pollí té de quatre a cinc setmanes; si un dis
posa de poca quantitat de llet de vaca o de cabra, pot completar-se 
l'alletament amb farina de llinosa. Cent grams de farina de llinosa 
~ieixat&ts en nou cents grams d'aigua tèbia representen aproximada
ment un llitre de llet. · 

La quantitat d'aquesta aigua farinosa deu ésser feble en comen-
9.ar i ésse¡· augmentada d'una manera progressiva. Pot començar a 
donar-se'n a l'edat de tres setmanes. 
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Al jardí, cal podar llarg o curt? 

Això, com és natural , depè'tl de la naturalesa de la planta que hà 
de podar-se. · 

En principi, la poda llarga -dóna moltes flors, en detriment de 
la seva g_randària . 

La poda curta dóna molt. poques Aors, però grosses i de tiges1 

llargues . Aquest és el cas del rosers, · que els jardiners conscients 
cuiden prou de podar curt. 

Hi ha certes espècies, com les Bv.ddl e.ia, els Desn'Lodium i altres, 
que cada any es tallen ran de terra, per tal d'obtenir brots més vi
gorosos i flors més grosses i decoratives. 

NOTI C I AR I 

Sobre el cowcrç exterior de fruits secs han estat dictades les següents 
dis posicions : 

'.Primera. Que 110 sigui exigit el previ permís d'importació per ies ave~ 
llanes i nous de closca prima (sil vers;, destinades als Estats Units. 

Segona. o podran exportar-se als Estats Units sense previ permís les 

castanyes, glans i avellanes grosses, i és molt convenient que els cultiva
clors i exportadors eliminln els insectes paràsits dels fruits esmentats, es
pecialment la Carpocapsa i el Falanius, al camp i al magatzem, per tai' 
com s i es comprova la seva presència en els ports el 'entrada dels Estats 
Units 'serà mofiu sttfi.cient per a impedir tot tràfec ulterior de les esmen

tades mercaderies durant l'any 1927-28. 

Pròrroga a un t?·actat. Ha estat prorrogat per sis mesos més el tracte 

de nació més iavorescuda que mútuament Yénen dispensant-se Espanya i 

Turquia. 

Primes a l'expO?iaci6. Diu així el DecYet que les regula, les darreres' 

<:on cedides a 1 'arròs : 
«L'Estat concedeix amb càrrec al crèdit de 15 milions de la base 7.a 

del R. D. d'auxili a les indústries de 30 d'abril de 1924, lJ-na prima de · 

25 pessetes per cada tona el 'arròs elaborat que hom exporti abans del plaç. 
màxim d'un any. Aquest benefici acabarà quan hom arribi en l'exporta-' 

ció d'arròs a la xifra de 20.000 tones o bé si l'arròs arribés a cotitzar-se 

en el mercat interior a 40 pessetes els roo quilos (amb closca) •· 
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La batalla deL gra. Després de la victòria feixista en la qüestió del blat; 

ve la segona part, o sigui, la distribució cle recompenses. Llegl111, que són 

moltes les que el •Duce» conferirà. Cal advertir, però, que si no hagués 

trobat la prompta i clessinteressacla collaboració que ha trobat en eis agrò

noms municipals, tan nombrosos a Itàlia, en els mestres d'estudi, en met

ges i farmacèu tics, que han contribuït personaJ:inent al triomf que s'abroga 

el •D11c "• aquest no ha11ri a cantat tan prompte. 

La collita de blat de 11101'0 a l'U1·ugua.i l'any 1927. La Secció d'Econo~ 

mia i · Estadística Agrícola cle Ja República Oriental de l'Uruguai ha donat 

a conèixer el segon pronòstic per a la collita de blat de moro en I'any 

actual, pel qual resulta que s'han sembrat 185.431 hectàrees, o sia un 5 

per 100 més que l'any passat, i es calcula la collita en 125.523.523 quilos. 

La ràdio al se1"vei dels campe1·ols. El ministre d'Agricultura de França, 

senyor Queuille, b a llim·at a la Cambra un projecte de llei en el qual es• 

creen tUJes subvencions de 500.ooo faucs anuals destinades àl muntatge i 

funcionament d'estacions emissores i receptores de ràcHo, per a la vuigarit!> 

zació dels coneixements Mils a l'agricultura o a la propaganda agrícola . 

Ar1uest projecte de llei del senyor Queuille es basa eu 1 'organització de 

Ta xarxa nacional de radiodifusió, creada a França per decret de 28 de de

sembre el e rg26, i té per objecte assegurar una primera utilització el 'aques

ta xarxa a favor de la poólació rural i agrícola, és a dir, a favor de Ir. 

població a la qual la mcliotelefonia est à cridada a prestar els més grans 

serveis. 

L'exportaci6 d'arròs. Una R. O. nova de trin~a disposa que els expÇJr

taclors d'arròs que desitgin obtenir el benefici de la prima per tóna esta

blerta pel Reial Decret-llei de 2 de juny del corrent any, ho soJ.licitin per 

instància adreçada al president del Comitè. 

Assemblea d'agriculton. Els agricultors del céntre de la P~nínsula la 

celebraren a Medina del Campo. Votaren les segü.ents conclusions : 

'r.a Que es mantingui la taxa mínima del blat. 

2 . a Que es creï per a les lleguminoses. 

3·a Protecció a l'agricultura, amb reducció de tri,buts. 

4.a Simplificació de la tramitació de préstecs amb garantia. 

5.a Rebaixa . del cost de producció. 
6." Auxili a ls perjudicats per temporals. 
7.n Esmenes en la legislació sobre arrendaments. 

S.a Concessió de dret de retracte als masovers. 

g.a Implantació del segur mutu obligatori. 

ro.n Augment de superfície corueada. 

n.a Aplicació total de la llei de Sindicats agrícoles. 
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Les collites de l-'any 1926. Amb la rapidesa a què estem acostumats, 
hau arribat els primers avenços estadístics referents a les collites espa
nyoles durant 1 'any que fa set mesos va acabar. Donem a continuació le!> 
principales dades. 

Blat de secà : superfície sembrada, 4.II5.284 hectàrees; collita, 
35.505. II9 quinta1;1s. 

Ordi : I.8ro.668 hectàrees i 20.963 .680 quintans. 
Civada: 753.786 hectàrees i 5·970.438 q1¡1intans. 
Sègol : 754-944 hectàrees i 5·970.438 quintans. 
Moresc : 409.957 hectàrees i 2.216.019 quintans. 
Patates : 300.124 hectàrees i 31.649.926 quintans. 
Remolatxa sucrera: 72.229 hectàrees i 18.223.529 quintans. 
Cebes : 23.063 hectàrees i 5.255.387 quintans. 
La collita d'ametlles arribà a 970.815 quintans, per valor de 107.485.973 

p~ssetes. 

La d'avellanes, a 220.466 quintans, valorats en 32.826.586 pessetes. 
El raïm destinat a vinificació es produí per 2640.7.949 quintans, que 

rendiren 15.752-588 l1ectolitres de most. Les vinyes productores ocuparen 
una superficie de r .38r.502 hectàrees. 

Pe1· la cria del besti;ar. Extreiem de la (Gaceta» el text d'una recent 
.Reial ordre y_ue a1ecta els ÍllLe1essos ramaders. Donem un resum de l'ar
hculat. 

Les Associacions de caràcter agro-pecuari podran estabíir camps de cria 
Lle bestiar selecte del país o ne races extrangeres, i tenen el dret a optar a 
una s ubvenció de l'Estat si es demostra ia necessitat d'aquesta mesura eco
nòmica per a la seva instaJ.Jació i nmmal funcionament. L'Estat cedirà gra
tuïtament també el personal tècuic necessari. 

També podran fer-se extens: us a particulars els beneficis de la subvenció 
i co!:laboració tècnica de 1 'Estat, sempre que aquells presentin un detalla f¡ 
projecte d'insta!:lació i explotació de la finca on ha de radicar el centre de 
cria, i el projecte sigui aprovat. 

En els casos en que es vulgui establir centre de cria sense optar a sub
venc.ó serà precís solament : 

r.•r La declaració de l'enginyer-director de l'establiment agro-pecuari! 
regional d'ésser apta la finca per al fi proposat. 

2. 0 " L'1icceptació per part del propietari de la direcció tèc11ica dc l'ex
plotació i destí de les cries. 

3.or Una garantia proporc:o11acla a la quantitat i qualitat del bestiar ce
dit per 1 'Estat. 

Els preus del blat. Per Reial ordre de Governació han estat prorroga, 
des :fius a 15 de juliol de 1928 totes les disposicions de la Reial ordre de 6 
de juliol de Iy26 relatives a la regulació dels preus del blat i períodes d'apli
cac:ó Lle la ta:"{a mínima per aquest cereal. 

Sobre contribuci6 tenitorial. El Govern desmenteix en una nota 1 qua-
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lifica de falses les informacion que clonaven per segur el fet de què s'ha

g-uessin augmentat les quotes dc contribució terr.Lorial a conscqüèuc:a de 

les inscripcions de co.ntractes en els registres d'arrendament. 

Segueix dient que ún icameut s.'han establert els augments pre\·istos amb 

caràcter general per Reial decret de 2S de juny de 1920 i els que resulten .de 

les c<;>mprovacions o revisions cadastrals periòdiques . 

.................................................................................................................................................................. 

INFORMACIONS COMERCIALS ' 

Adobs .- Superfosfat el 'os de 18-20 per 100 el 'àcid f~sfòriç i mig per roo de 

nitrogen, a r6,so pessetes els 100 quilos; superfosfat de calç de r8-2o per 

I o "d'àcid fosfòric soluble, a JI pes;;etes el;; roo quilos ; s uperiosfa t de calç 

de r6-r8 per 100 el 'àcid fosfòric soluble, a ro pe;;setcs els ICO quilos ; super

Iosfat de calç de 1 ~.,_¡s per roo d'àcid fosiòrí soluble, a 9 pe.c;setes els 100 

quilos. 
Sulfat amònic de 2c-2r per wo de nitrogen, .a 33 pessetes els 100 quilos;' 

nitrat cle sosa cle JS-16 per roo de nitrogen, a 4o,so pessetes els roo quilos;. 

n :trat de calç de 1 s-16 per roo de nitrogen i un 21 per Ioo de calç, a 38 pe~>· 

setes els 100 quilos. 
Sulfat de potassa de go-92 per 100 de puresa, equivalent a 49-so per 100 

de potassa pura, a 27 pessetes els roo quilos; clorw· potàssic de 8o-8s per 

100 de puresa, equiva lent a SO-SI -per i:OO de potassa pura, a 33 pessetes ell" 

H~o quilos. 
Matèria ergàruca còrnia· natural, cle ro-n per IOo de nitrogen i 2-3 per 

roo el 'àcid fosfòric , a 3S pessetes els roo quilos 

Preus per vagó complet. 

Anticriptogà111ics i inseciicides.- Sofre sublimat, flor, a 24,so pessetes el 

sac de so quilos; sofre refinat, pur, a 1s,so pessetes el sac de 40 q.ui los; so

fre prec ipitat, gris, a 9 pessetes el sac de 40 qui los. 

Sofre de canó, a 49 pessetes els 100 quilos ; sofre de terròs, a 3S pessete."' 

els rco quilos. 
Sulfat de ferro en gra, a T3 pessetes els roo quilos; sulfat de ferro en 

pols, a 14; sulfat de coure anglès, f!- 93 pessetes els 100 quilos. 

Preus per partides d'importància. 

Bestiar, Ga?'IIS.-Bestiar de llana, anyells, de 45 a so pesetes; ovelles, de 

Ro a 100 pessetes ; porquí, gras, a 2ï pessetes l'arrova de pes viu ; boví, d*' 

3,50 a 3,75 pessetes el quilo. 
Gallines, de r8 'a 26 pessetes el parell ; pollastres, de 14 a 21 pessetes el 
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parell; conills, de ro a r6 P.essetes el parell ¡ ànecs de 12 a r8 pessetes el 
Farell; oques, de 10 a r6 pessetes una. 

Cerea.ls i jarines.-Contra ço que esperaven els farinaires, el mercat dels 
blats ha anat ~continuant Ja .seva maL·a co.m si res, sense que la tan espe
rada baixa en els preus, seqüència lògica de ia bondat de la collita, hagi · 
arribat. 

Això ,-ol dir que, per ara, en l'antagonisme crònic entre el blader i el 
fabricant de farines a aquest li pertoca recollir les males-relatives però---I 
¡.er tal com el seu magnífic projecte de fixar els tipus de preus de compra 
dels blats no els ba servit de res. · 

Veiem així que les cotitzacions d'aquests gèneres es mantenen sensi
blement iguals a les d'un mes i mig enrera .amb tot i que durant aquest 
temps la collita nova ha fet innegablement sentir els seus efectes. 

I més encara en els blats de procedències pròximes, Urgell i Vallès, en 
els quals, en _comptes de baixar o de manteu :r-se solament al mateix ni 
veli, ban pujat cosa d'una pesseta o sis rals per roo q1,1ilos. 

Les farines i l'arròs segueix~n mantenint el seus preus talment com si 
s'haguessin encomanat alguna cosa de la nyonya pròpia del temps. També 

fan per 1 'estil els ordis de tota procedència. 
Les civades en canvi han pujat un bon xic, cosa deguda pel que sembla 

a l1aver estat enguany més petita l'extens~ó sembrada d'aquest cereal. L'aug
ment ha e tat màxim per les civades de la Manxa i les del país i ha arri
hat a dues pessetes per roo quilos. 

Un bon salt cap enlaire ha estat el del moresc, que de les 33 pessetes 
els roo quilos ha passat a les 37 i 37 i mitja. Això com és natural amb el 
degut coneixement de la corresponent Junta de Proveïments. 

Blats : Aragó i Navarra, 52 a 54 ; Ca tella i Manxa, 5'r a 52 ; non el 'ExJ 
tremadttra, 49 a 50 ; Urgell i Vallès, 52 a 53· 

(Preus en pessetes els roo quilos sense sac, damunt vagó origen). 
Far-ines : Força, 8o a roo; Extra loc?..l, 70 a 71 ; Extra blanca Castella, 

;-o a 71 ; Corrent local, 67 i mig a 68 ; Blanca corrent Castella, 67 i mig a 68 ; 
Bai:~a, 58 a fu. (Preus en pessetes el sac de roo quilos damunt carro estació 
o moll de Barcelona). 

Arròs : Bomba Cal as parra, 128 a 130; Bomba, ICO a IlO; Selecte, 56 a 57; 
:Matisat, 54 a 56 ; Bell-Jloch, base O, 52 a 53 ; Trencat, a -48. (Pessetes per 
roo quilos). 

Altres cereals : Moresc Plata, 37 a 37 i mig; ordi l.Trgell i comarca, 36 
a 37; ei\'ada Extremadura, 37 a 38; ci\·acla Manxa, 3ï a 38, escaiola An
clalusía, 55 a 6o. (Pessetes per 100 quilos). 

Despulles : Número 3, 33 a 35; número 4, 25 a 26; segones, 21 a 22; 
terceres, I9 a 20; quartes, 17 a 18. íPreus en pessetes els 6o quilos amb 
sac, damunt carro Barcelona). 

l\1enut (prims), 19 a 20; segonet, 18 a 19; segó, 15 a 16. (Preus en rals 
la quartera de 70 litres, sense sac, damunt carro Barcelona). 

Fruits secs.-Ametlla en closca, mollar, a 200; closca forta, a roo; 
ametlla en gra, Esparança primera, a 490 ; íd. llargueta, a 505 ; Mallorca 
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escollida, a 450; íd. propietari sense trossos, ¡t 425 pessetes els roo quilos . 

Les classes en closca que feia tant de temps que aguantaven les seves 

cotitzacions han concedit una rebaixa de quatre duros, que és molt conve

nient de notar. Cal, però, remarcàr que, per ara, la baixa no ha afectat a 

les classes amb closca forta. 
l'er correspondre al descens observat en les cotitzacion de Ics ametlles 

mallorquines, les· altres ban cedit quelcom, cosa de dos a tres duros, feno

men fàcil de preveure ja quan dismintú la demanda d'aquelles al extrau

ger. 
A vcllana negreta escollida, a 95 ; garbellada, a 90 ; gra primera, a 315 

¡ •cssctcs els roo quilos. 
Tol i la collita, solament l1an baixat les avellanes velles en gra, per bé 

que l'importància del descens faci augurar q'tle les altres no gaudiran gaire 

temps de la situació de favor actual. 
Prunes Clàudies primera, a 25 ; segona, a i:6 ; Managuet, a 22 ; Màlaga, 

a ro. 
Nous escollides, a r6o pessetes els roo quilos~ co11iter sense trossos, 

a 100. 

Xufles garbellades superiors, a no pessetes els roo quilos; colliter; 

a roo. 
Cacauets pelats dc València, a r 45 pessetes els roo quilos ; tres grans 

blancs primera, a 135, clos graus blancs primera I'r5. 

l'anses de Màlaga (nou gotims) : cinquenes, a r3 ; quartes, a r2; «Ro

yauxn, a 22; mig reviso, a n pessetes Ja caL'Ca de ro quilos. (Les caixes 

de clos i mig i les de cinc quilos sofreixen Ull augment per l'import de 

1 l'envàs). 
Figues de Fraga, primera, a 7 pessetes ]~ caixa 'de 10 qnilos ; el • A lbu

nyol, a 7,50; Mallorca, classe B, a 5; ídem C, a 4,50. 

Pinyons pelats., Caste11a, a 56o pessetes els roo quilos ; país, 550. 

Farratges i aliments pel best-iaL-Alfals, 5,50 a 6,50; palla llargueta,1 

dc 3 a 3,50; palla curta, de 3,50 a 4· (Preus en _pessetes els . 40 quilos cla

.111 u nl carro! Barcelona). 
Polpa de remolatxa estrangera, 3ï,50 a 38; poÏ pa de remolatxa país, 

2Ó a 2:); tuitó de coco, 26. a 27; farina de llinosa, 29 a 30. (Preus en pesse-

tes els 100 quilos, amb sac, damunt carro Rarcelona). · 

Garrofes : Xipre, 48 a 48,50 ; negra Vinaroç, 51,.50 a 52 ; neg-ra Caste

lló, sr ,so a 52 ; negra Matafera, so a .50,50 ; negra roja, 49 a 50; Eïvissa, 

44 a 44,50; Mallorca, 42 a <13. (Preus en rals els 42 quilos sense sac damunt 

carro Barcelon& 

ilegullllS.-Llenties, 6o a i:oo; faves Llobregat noves, 48 a 49; faves· 

Extremadura o Andalusia, 48 a 49 ; faves vaiencianés noves, 46,50 a 47 ; 

fa\'ons Extremadura o Andalusia, 48 a 49; favons extrangers, de 47 a 

47,50; veces Castella, 4I a 41,50; \'CCCs Andalusia, 39,50 a 40; erps, 36 a 

37; titus, 38 a 40. (Pessetes per roo quilos). · 

Mongetes : Castella, r25 a r3o ; Mallorca, 86 a 87 ; Prat, noves, no a 
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a II2; Urgell i Comarca, 75 a So; València, 75 a 8o; Estranger, segons clas
<'e, 6o a 85. (Pessetes per roo quilos). 

Cigrons : Saüc, r8o a r82 ; blancs ar. alf. 44/45, g6 a 97 ; blancs ai-, alf."· 

4Sjso, S2 a 84; blancs ar. alf. 53/54, 76 a 7S ; blancs ar. alí. sSj6o, 70 a 71 ; 
blancs ar. alf. 6of6s, 6o a 65 ; pelons, 55 a So. (Preus en pessetes els IOo 
quilos, amb $ac,. damunt carro Barcelo11a). 

OLis.-(Assocfació Gremial de )legociants d'olis de Barcelona). 
Preus de venda a la plaça. 
Oli d'oliva : Corrent, a 273,90 pessetes els roo quilos ; superior, a 282'00; 

ela se fina, a 304,35 ; classe extra, a 326,10 pessetes els roo quilos. 
Oli de pinyola: De color verd, primera, de i26,ro a 130,45; segona, de 

121,75 a r26,ro pessetes els roo quilos. 
!dem groc, primera, de 152,20 a rs6,so; ídem segona, de 130,45 a 134,9q 

pessetes els roo quilos. (Sense envasos) . 
. Oli de coco: Blanc, clt: 145 a 149,50 pessetes els roo quilos; corrent, de 

r6o a 165; Palma, de 203 a 207. (Amb envasos). 
Oli de llinosa : Cru, a 150 pessetes els 100 quilos ; cuit, a rsS ; sense co

lor de 17S a 1S2. (Senseenvàs). 
Oli de cacauet, comestible, corrent, a 267 ; refinat, a 277 pessetes els loo 

quilos. 

Ous.-Prescos Vilafranca o ç;ranollers, a 92 pessetes el compte; Empor

dà, a 64,50; Eïvissa, a 55 ; Mahó, a 65 ; Fayó, a 46 ; Mazagan, extra, a 4S ;t 

Bulgària, a 46 ; Itàlia, 6o. 

Vins.-Preus de venda facilitats per l'Associació de Magatzemistes i Ex
portadors de vins. Pessetes per grau-hectòlitre, celler colliter. 

Penedès blanc, a 3,30; Camp de Tarragona, a 3,40; Priorat, negre, a 
3,6o ; · Costa Ponent, a 3,50 ~ Igualada, negre, a 3,50 ; Martorell, blanc, a 

a 3,30; Manxa, blanc, a 2,90; Mistela blanca, a 3,25 ; íd. negra, a 3,40; 
Moscateli, a 3,50. 

La bona presentació general de la collita que s'apropa l1a motivat que 
els preus cedissin quelcom i les transaccions , que tan recercades e¡·en pels 
compradors' hagin baixat consillerablement de número: Estem en un mo
ment, l'actual, que pot portàr alguna sorpresa com a reacció més o menys·• 
lògica de fenòmens atmosfèrics o polítics. 

LLuís MARSAL 

Als recons, als ma1ges, a les vores dels camins i de les sèquies, als 
patis, a lt!s partions dels camps, a tots els upais lliures, pltinteu-lzi arbres 

de fusta o de fruita. · A Catalunya en tmim massa pocs encara. 
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CONS U~ TORI 

Agrfculturd 

En aquesta secció contestarem gra
tuitament i per torn rigorós a totes 
les consultes que facin els lectors 

R. B., 1 f os pilalet. La càries del tronc de tots els arbres, tant de fruita 

com de (usta, procedeix principalment de les grosses ferides fetes a la fusta 

vella. u tall a les rames tendres no té conseqüències perquè la ferida es 

Licatritza amb certa rapidesa. Al contrari, si la amputació és feta a la fusta, 

queda una ferida oberta que permet la penetració dels paràsits. Aquests, 

ajudats per les pluges, humitats, freds, etc., destrueixen la fusta i el mai 

el 'en mica en mica va penetrant pel tronc. 

lk remeis preventius n'hi hau c.los. El primer consisteix a evitar les 

grossts ferides, sempre que es pugui, és a dir, a tallar una rama que es 

\eu que s'baUl·à de tallar més tard, quan és encara petita. Això, natural-. 

ment, 110 és sempre possible. 
El segon remei consiteix a recobrir les ferides amb un màstic protector. 

qualsevol. El quitrà sol, encara que no sigtú perfecte va bastant bé. 

Quan la càJ:ies s'ha desenrotllat el remei consisteix a obrir el tronc o 

branca i a treure tofa la part morta i podrida fins arribar a la fusta seca 

que es pinta amb una solució concentrada de sulfat de ferro. Després, si 

es pot es tapa el forat amb ciment per impedir la penetració d'insectes i 

de la humitat. 

F. B. Q., Sant Martí de Maldà.-]. C., Fig?fe·res.-:D · T., Ciutat.-L. A., 

Torredembar-ra.-A. C. D., Molins de Rei.-P. NI., Artà. Els hem contes

tat particularment. 

M. F ., Tenassa. Molt agraïts per la seva carta . Estem com sempre a 

la seva disposició. Eu breu ens ocuparem extensament de la qüestio que 

l'interessa. La carta pel nostre coJ.laborador, pot dirigir-la a la nostra· 

adreça. 

]. R., Tarragona. La farina de blat de moro ha d'anar acompanyada 

el 'tm aliment nitwgenat. La quantitat d'aquest aliment nitrogenat depen\ 

de l'edat de l'animal. Així, per porcells, meitat per meitat; per porcs' 

d'un any, set parts de blat de moro per una de lleguminoses (faves, per 

exemple). 
Moftes gràcies per la notícia, que aprofitarem. 

Creiem que la Casa Calpe té publicàt nu fulletó sobre el c~nreu del ricí ; 

uo creiem, però, que aquest cultiu dongui els ren-diments que donava du

rant la guerra. Cal pensar qtte ara n'arriben grans quantitats d'Africa. 

A. G., Vich. La malaltia de les mongeteres a la qual es refereix, sem~ 

bla ésser la antracnosi. En Ja tabella i la tija apareixen unes taqu~s rodo

nes, fondes, de color fosc, amb marge mig rogenc. No hi ha cap remei efi-
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caç. Provi, de totes maneres, de sulfatar ia planta. Sempre n'obtindrà algu

na avantatja. 

M. A., Ciutat. L'agror de la bóta desapan~ix treient, primer de tot, el 

tartrà i després rentant-la per dius i per fora amb una solució d'hipoclorit. 

de calç (polvos de gas) a l 4-5 per cent. Després esbandeixi vàties vegades 

per a fer de"sapa1·éixer i'olor el 'hipoclorit. 
No coneixeiu cap obra en castell à que tracti cle la repoblació amb alzi 

nes. 

P. X., Sant Cug¡at. El pwfessor francès Rouault aconsella que es don

guï, per cada metre quadrat que ocup i la copa de la noguera : 

Superfosfat . . . . .. 
Nitrat de sosa .. . 
Clorur potàssic .. . 

IS grams 
8 

lO 

Si, per exemple, Ja seva noguera recobreix una superfície de 30 metres 

quadrats caldrà que elongui: 

Superfosfat · ... . . . . . . 450 grams 
Nitrat de sosa . . . . . . . . . . . . 240 
Clorur potàssic . . . . . . . . . 300 

Pel corc dels mobles no sabem si v!n bé els tres o quatre insecticides que 

es recomanen tant en aquests moments. Sabem que dóna bons resultats el 

tirar amb comptagotes unes gotes de v;nagre en els foradets de la fusta. 

M. A., Barcel.ona. Mirarem de complaure'!. _ o podem, però, dir-li quan. 

R. S. 
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Maquinària Aurivola Moderna 
TrltUl'acló I polvorització Demaneu C11tàlegs a 

MAURICI HENING 
FLORS, 5 

(entre el carrer i la Ronda de Sant Pa u del teatre Olympia) 

INNO!IlBRA BLES REFER EN CIE S 
Per a blanquejar, pintar, desinfectar, 
polvoritzar arbres, sulfatar, etc., etc. 

Polvoritzadora a tracció, mctxilla, etc. 

!11 o I í Patentat 
B OJal·Trboaplt 

Per a pinsos I tota mena do pn>ductea 

Mllbuadorea, Molins, etc. 

.. 

® 
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Societat Enològica del Penedès, S. 1.· 
Trepitjadores, Premses, Bombes i tota 
classe de maquinària vinícola : Motors 
i transmissions:Mangueres, racords i ai
xetes: Material per a botelleria: Prem
sa contínua <<Sepsa•, P.-emsa hi
dràulica «Atlas• : Aparells d'anàlisis 
de vins : Productes enolò
gics: Adobs :Sulfat i sofres 

VILfiFRANCA DELPENBDBS· 

Sucursals a Reus, Criptana 
i Xereç de la Frontera I I 

DEMANEU 
Esllldis, Projecles 

Pressupostos : : 

Molí Triturador '' El .Campeón Universal'' 
Patents ¡:l'invenció núms. 84.698 i 91.267 

p~r 11 tota classe d~ gt<ans, palles, despulles i altres matèries 
El molí triturador' «El Campeóñ Universal> és l'únic q11e- ·no 

produeix pols, i que pot treballar sense canvi en Ja direcció de
sitjada. Està proveït de dues mànegues d'aspiració i per això ni 
s'escalfa ni la molturadó sofreix minves. 

El construeixo en quatre tamanys per proporcionar els tipus 
que poden necessitar des del més ,petit industrial o ramade.r al 
més gran industrial. 

Producció en, farina de mores.c ¡fer a pinsos; de 150 a 1.000 
quilos per hora. . 

U nie 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 moltmació desitjada 
MARC TORRAS.- Riereta, 15 i Aurora, 11 

Telèfon 1201 A BARÇELONA 

VERITABLE NO l\IÉS F OC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 
I 

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

No deixa ñi la més petita senyal en l¡i 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.~ BRUOH, 41}- BARCELONA 
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