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dels oradors senyors D . Josep Prat Piera, D. Enric Làplana, D. Marià Bordas, D. Rafael Diaz Aguado Salaverry i el diputat a corts constituents D . Josep Maria
Lammamié de Claira·c.
D'INTERÉS PER ALS AGRICULTORS

Cultia racional de les remolatxes o bledarraves. -Donada la importància que en algunes ,. contrades
té el cultiu de Ja bledarrave, farratgera. no podem deixar passar l'oportunitat per tal d'instruir als nostres pagesos que vulguin obtenir-ne grans produccions. Per
manca d'espai i perqué no passi l'hora d 'ésser aplicables
algunes advertències en la collita d'enguany, ens limitarem a donar un petit resum. Més enllà, ajudant.Déu,
farem per a donar tots els detalls que creguem útils.
Patates, moresc i -bledarrave, necessitan bon fons
de terra, fina, estovada i molt adobada. Té molta inportància Ja classe, així s com la quan tita t de matèria ·
nutritiva com per el pes. N'hi han algunes de niolt pes,
però de qualitat molt aigualida i poc dolça: en canvi hi
ha una varietat semi-sucrera que produeix. pocs quilos i
és molt nutritiva per al bestiar.
Com que la preparació de les terres ha d'ésser
semblant a la de les patates i del moresc, no en diem
res. Els adobs han désser abundosos, si se'n yol gran
producèió. Molts fems; força nítrògen i no,poc àcid fosfòric i potassa. Però, com que el treball de cultiu és igual
amb adob que se·n se, o bé amb una adobada insuficient,
resulta que el pagés ha de defensar les llurs suors amb
cultius. com de bled;irrave, en els quals les grans quantitats d'adobs donguin rendiment proporcionat i puguin
?Plicar-se sense perill per a les collites. En el blaf. ordi,
·civada, etc, s'ha de pensar que l'adob nitrogenat hi és
necessàri, però fins a cert punt; er¡ els tubèrcuis i rels,
com la bledarrave, nò cal llençar-lo; però, amb fortes
adobades s'obtenen més grans produccions. És una
bona adobada per quartera, demés de 60 càrregues de
fems ben podrit, 135 quilos de superfosfat de calç 18¡20
i 75 quilos de sulfat o clorur de potassa, en llaurar la
terra; 90 quilos de sulfat amònic en trillar-Ja, i 50 quilos de nitrat al entrecavar per primera vegada. Si no
hi podem po~ar fems, cal que hi tornem a aplicar 50
quilos més de nitrat en la. segona entrecavada. Si ja
les teniu sembrades;.,. substituiu el sulfat amònic p~r 90
quilos de nitrat i poseu-hi els deQ1és adobs químics a Ja
primera entrecavada. És necessàri que 110 hi hagin herbes. Per això s'ha d'entrecavar o passar a treure-les
sempre que n'hi tornin_a sortir.
Recomanem a qui dubti · que fàssi una prova en
una parcel·la de 30 metres quadrats (3 x 10 o 6 x 5)
aplicant-hi la 12. ª part de la fÒrmula esmentada, és a
dir, 9 quilos nitrat o amoniac, 7 quilos i mig de potassa,
13 i mig quilos de SJperio:;f Jt i 5 de nitrat,
·
-Nostre bon amic, el metge En Josep Solé Xar-
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pell, el dia 17 del present mes va donar una notable
conferència en el saló d'actes d'Acció Popular de Solsona sobre el tema «La sífilis des del punt de vista social, familiar i indi vidual» .
Al cronista va agradar-li moltíssim el -treball interessant del senyor Solé. ·De la mateixa opinió es mostrà ~J p~blic, puix que va aplaudir al conferenciant amb
gran entusiasme.
Els estralls que causa aquest ràdiastre de malaltia,
-la sífilis-segons va contar-nos el jove metge, féren
posar la pell de gallina al cronista. I tot seguit va dirse: Noi procura ésser bon minyó . . :
En la secció •Científiques• del número "vinent ,
donarem a conèixer la conferència detalladament.
~ El cronista-cóm no?-és íntim amic dels deports de bona llei, s'enten! Per aquest motiu li plau que
no's oeixin crèixer més herbes al nostre' camp de futb.ol. Les coses, .però, li .plauen amb tota mesura. Es ,
contrari de Ía fe.b re i especialment de la futbolística.
Jugar a futbol representa un noble esplai per als jugadors i pel públic; però deixar-se dominar per la passió
del joc, és antagònic al deport de bona mena. Ara sembla que vulguin iniciar-se novament a Solsona els partits de futbol. Desitjariam que àquest iniciament prengués peu noblement, sense passions ni d·i scòrdies.
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sou subscriptor de
¿

'i'f\ cci ó P o p u l a r·' ' ?
Per anuncis i subscripcions:
· Berga: · Cas~l d'Ac,ció Popular, S.
Francesc, 3.
Solsona:
l::.lebera 51.

Casal d'Acció Popular,

Llo cs de vénda:
Berga: Llibreria de Vídua Escobet, carrer Major.
Solsona: Papereria de Joan Regués, Plaça de la República, 1.
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Impremta de R. Corominas, Passeig de les Moreres.-Solsona

