
234 Agricultura

La pinyolada (rullol, sansa, turto d'oliva, pinyola, nuíls,
flàbia) en l'alimentació del bestiar

(Continuació)

Els residus de la fabricació d'oli d'oliva encara es presenten en altres
formes. Si la pinyolada es porta al sulfur de carboni per a obtenir una
nova extracció d'oli, el residu té, segons Bracci, la següent composició;

Matèria seca gi'i per 100
» azotada 8'5 » »
» grassa i5'i » »
» extractiva no azotada 37'8 » »

Cel·lulosa 23'2 » »
Cendres ij'4 » »

El sulfur de carboni, en contacte amb l'aire, es volatilitza; i, per con-
següent, no se n'han de témer els efectes nocius.

També s'ha intentat constituir una farina farratgera amb el sol pinyol
de l'oliva. La composició d'aquesta farina és, segons Schaedler:

Matèria seca o.5'8 per 100
» azotada 2'5 » »
» grassa 5?8 » »
» no azotada i cel·lulosa 83^ » »

Cendres 4'2 » »

Aquest aliment és molt pobre en matèria azotada i en matèria grassa,
mentre que la seva riquesa en cel·lulosa denota la poca digestibilidad de
l'aliment.

La pinyolada, tal com s'usa ordinàriament, se l'ha barrejat amb]me-
lassa de figues, de lajqual composició, Kellner, en dóna les xifres
següents:

Matèria seca 8 f 9 per 100
» azotada 120 » »
» grassa 2'o » »
» hidrocarbonada 39*6 » »

Cel·lulosa 1/7 » »
Cendres'. ,,106 » »'

Amb això creiem haver respost a la demanda del ramader comuni-
cant pel que es refereix a la primera part de la consulta, 0 sia respecte
de la valor nutritiva de la pinyolada.

En els residus de la fabricació d'oliva, el pinyol s'hi troba^esmicolat i
és difícil mastegar-lo, raó per la qual pot acumular-se en gran quantitat
en una part del tub digestiu i produir indigestions.

Instintivament els herbívors rebutgen la pinyolada; però si és Jté
compte a donar-los-hi a poc a poc, barrejat amb altres aliments, acaben
per acceptar-la. En canvi, el porc se la menja amb menys dificultat.

Si en lloc de donar la pinyolada amb pinyol, aquest es separa (pera
aquesta operació qualsevol casa italiana de maquinària agrícola pot oferir
un aparell exprés), els transtorns gastro-intestinals deixen d'aparèixer i
sobretot el residu és d'una valor nutritiva superior a la pinyolada amb
pinyol.

Perquè els animals tots acceptin la pinyolada, el primer que s'ha de
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procurar és que no ranciegi, car degut a la molta grassa que conté aquest
aliment, la rancior es manifesta ben aviat. Per evitar-la, el millor fóra
sotmetre la massa a una forta pressió i en aquesta forma la pinyolada es
podria conservar un temps més llarg.

Per dissimular el gust de la pinyolada, sovint es recorre a posar-la en
remull, durant les tres o quatre hores abans de donar-la, en aigua salada.

Potser resultaria econòmic obtenir un extracte d'una lleguminosa o
d'un cereal i tirar-ne a la pinyolada, al moment de donar-la en quanti-
tat suficient per a dissimular el gust propi del residu.

Els animals rebutgen sempre un aliment nou; si, de natural aquest
r.liment té mal gust. a menys que la gana els obligui, no el mengen.
Però per regla general, les bèsties s'acostumen als aliments més diversos.
si es té compte a donar-los-hi al principi en quantitats molt petites.

De totes maneres s'ha d'advertir que la pinyolada no pot constituir
mai la base de l'alimentació concentrada, que aquest residu ha d'anar
acompanyat de granes, farines, segó o de residus de fecularies, o mido-
naries.

Els aliments que com la pinyolada porten molta grassa, donats en
abundancia embafen els animals, és a dir, els fan perdre la gana. Això
prové que la grassa dels aliments quasi passa íntegra als teixits, i quan
aquests són rics en greix, que l'organisme té la sensació de posseir grans
reserves alimentícies, l'apetit va de baixa. Per mantenir la gana desper-
ta, solament es pot recórrer a la variació d'aliments i als condiments.

Els animals destinats a l'escorxador, un mes abans de menar-los-hi,
no han de menjar pinyolada ni altres aliments carregats de grassa; del
contrari, el greix és oliós.

M. ROSSELL 1 VILA
'.Continuarà)

Resum de Revistes
EL MENJAR PER ALS POLLS.—LI. B. : L'Art del Pagas. — Maig KJIQ.

Farines d'ordis, de fajol, de civada i de pèsols; les de carn. patates i arròs, són
Ics millors, Crostes de pa ben preparades, de manera que l'alimentació tingui
consistència de pasta fina, car s'ha d'abandonar tot gra en els començos de la cria
Jels pollets, i al començar a administrar-lo, es donarà mill. ordi i fajol barrejant-
lo amb sorra per a que el pedrer regularitzi la nutrició.

En les papilles serà convenient afegir-hi un pols de sal. carbó de cuina polvo-
ritzat i una petita mostra de sulfat de ferro perquè sigui un menjar més assimila-
ble, digestiu i reconstituíem.

Administrar ossos en pols és bona pràctica í podrà procurar-los el comerç per
tant que tinguin un 4 a 5 per 100 d'azot i 40 a 5o per 100 de fosfat. Se'n donaran
<.lc 2 a 3 grams al principi, fins als 8 grams per mes.

I'OLÍTICA AGRARIA.—José Zurita: La Liga Agraria.—Maig 1919.
(~ert és pas una novetat ço que l'articulista comenta en aquest treball, més una

"bservació sí cal recollir-la, aquí on van abundant els leoritzants per juanea
¿I experimentats.
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