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— ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΟΙ 
ΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Κά&ε μετοποιητής πού χυμο-
ποιεί λεμόνια καί πορτο:<ά\ ο 

ένδιοφέρετο; νά λάβε: τήν 
έΛοχυση πού χορηγεί ή ECK 
πρέπει νά ακολουθεί τήν έξης 
διαδικασία: 

1. Σύμφωνα με τό όο9ρο 3 
του Kcv. ' (ECK) 1562)85 κάθε 
μΠΌ~: :ητής (παλιός ή νέος) 

ΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑ-

π~ύ προτίθετο·, να ζήτησε; Κο>-
νοτική C κο,/ομίκ,ή ενίσχυση γ;ά 
τή χυμοποίηση λεμονιών ή nop 
τοκαλ'ών, υποχρεούται νά υπο
βάλει στην οικείο· Δ)νση Γεωργί 
ας τού τόπου τού έργοστοσίου 
του μία δήλωση,, κατά προΥόν 
(λεμόνι ή πορτοκάλι). 

Ή δήλωση ούτή πρέπει νά έ
χει πρωτοκολληθεί άπό τη« Δ) 
νση Γεωργίας τό αργότερο 45 
ημερολογιακές ήμερες πρίν από 
τήν ένοτΐη τής περιόδου έμπο-
p'er. κάθε προΥόντο-ς, κατά τ η 
δ.άρκειο τής οποίας βά πράγμα 
τοπο^ηοεί ή χαροποίηση. 

Για τό πορτοκάλι ή περίοδος 
έρπορίος έχΤείνετα; από 1—10 
έω-ς 15—-7 Kc: κατά συνέπεια ή 
υποβολή KCÍ πρωτοκόλληση τής 
παραπάνω δήλωσης πρέπει νά έ
χει γίνει τό άονότερο μέχρ: 17 
Αυγούστου. 

Για τό λεμόνια ή" περίοδος ε
μπορίας εκτείνεται από 1—6 έ
ως 31—5 (ά.-ο 1—6 έως 30—11 
α) υποπερίοδος και 1—12 έω; 
31—5 β) υποπερίοδος) καί κα
τά συνέπεια ή ϋπο3ολή KCÍ. npu) 
τοχόλληαη τής napc.nävGJ δή?ω 
σης πρέπει νά έχει γίνε·, ι ό αρ
γότερο μέχρι τήν 17 ΆΓ.ρλ'ου. 

Όμως γ à τά λεμάν.α κοί μό
νο ν ό τήν εμπορική περίοδο 
85)86, κ στα παρέκκλιση, τό έγ-
γροΦΟ νά πρωτοκολληθεί μέχρι 
καί τήν 25—6—1885. 

Εμφανίστηκε 
,Γ i~'J¿- Kl-* l·-·ν|/1^ 

το πράσινο" 

ακια 
Η Διεύθυνση Οργανισμού 

Βάμβακος Ημαθίας - Πιερίας με 
ανακοίνωση της, προειδοποιεί 
τους βαμβακοπαραγωγούς στι 
λόγα> εμφανίσεως πράσινου 
σκουλικιού στα βαμβάκια, απα
ραίτητο είναι πριν το πότισμα να 
γίνει ο ψεκασμός με το κατάλλη
λο φάρμακο. 

Η ανακοίνωση του Οργανι
σμού Βάμβακος του Νομού έδω
σε για δημοσιότητα την παρακά
τω ανακοίνωση: 

«Τις ' μέρες αυτές έκαμε την 
εμφάνιση τοο το πράσινο σκου
λήκι. Είναι η πρώτη γενιά στο 
βαμβάκι, η οποία τρυπάει τα ' 
μικρό χτενάκια της κορυφής που 
διακρίνονται εύκολα, διότι ανοί
γουν μετά την προσβολή, παρα
μένοντας πάνω στο φυτό ή πέ
φτοντας κάτω στο έδαφος. Είναι 
απαραίτητο λοιπόν τώρα που 
αρχίζουν τα ποτίσματα να ελεγ
χθούν οι φυτείες και εάν διαπι
στωθεί ότι υπάρχει προσβολή να 
γίνει πρώτα ένας ψεκασμός και 
μετά το πότισμα. Εφιστάται η 
προσοχή στους βαμβακοπαρα
γωγούς στο στάδιο αυτό να μην 
κάνουν προληπτικούς ψεκα
σμούς για το πράσινο σκουλήκι, 
δηλαδή να μην ψεκάσουν την 
φυτεία τους εφόσον διαπιστώ
σουν ότι δεν έχουν προσβολή ή 
η προσβολή είναι τόσο μικρή 
πσο δεν -δικαιολογείται η καταπο
λέμηση. Για να κάνουμε ψεκα
σμό πρέπει να βρούμε πάνω από 
πέντε σκουλίκια ζωντανά σε εκα
τό φυτά που θα ψάξουμε». 
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