
Εσχάτως η Γεωπονική επιστήμη ύστερα από έρευνες που έγυναν 
κυρίως στην Ιταλία από δυο καθηγητάς του Πανεπυστημίου της 
Φλωρεντίας απέκτησε έ^α χημυκό παρασκεύασμα, στο οποίο δόθηκε το 
όνομα Φλοτάλ και που ^χευ την υδυότητα της μεταπλάσεως των /£
συνεκτυκών εδαφών και την μετατροπή των σε γόνυμα.
Δηλαδή το Φλοτάλ (που περυέχευ κατά το εν τρίτον εναμμώνυον 
θευίκό Σίδηρον) αντυκαθυστά ουσυαστυκά την κόπρο κάνοντας πυο 
αφρούγυο το χώμα και έτσι, επυτρέπευ και την ευκολότερη ανάπτυξη 
των φυτών, αλλά και την συγκράτηση μεγαλυτέρων ποσοτήτων ύδατος, 
τον ευκολότερο αερισμό του εδάφους, την καλύτερη κατεργασία των 
με μηχανυκά μέσα καυ έχευ σαν επακόλουθο την αύξηση της 
παραγωγής.

Δεν θα επεκταθώ στον τρόπο της χημυκής δράσεώς του στο ι
έδαφος, γυατί εκτός του ότυ απαυτούν ευδτκάς γνώσευς δυά να 
γίνουν καταληπτά δεν φαντάζομαυ να Σας ενδυαφέρουν. Πάντως ετν 
αυτών στηρυχθείς σπεύδω να Σας συστήσω την χρήσυν του δυά τον 
κήπον Σας.

Έχουμε καυ ^ευς στο Αγρόκτημά μας ένα τέτουο κήπο καυ / 

επρομηθεύθημεν δυά την βελτίωσή του την αναγκαυούσαν ποσότητα, 
ήτυς είναυ δύο οκάδες ανά δένδρον. Ως θα δυαβάσατε στυς 
εφημερίδες ευσήχθη υπό των εκ Βαρωσίων κ.κ. Κόρτη καυ Ιασωνίδη, 
φαντάζομαυ όμως ότυ θα πωλείταυ καυ ευς Λευκωσίαν. 
Προκευμένου να το χρησυμοπουήσετε θα το σκορπίσετε κάτω από την / 
προβολή της φυ^ωσυάς του δένδρου όπως το λίπασμα καυ θα το ' 
τσαππίσετε γυα να ανακατωθεί με το χώμα. Πρέπευ να προσέξετε να 
μη χρησυμοπουήσετε ταυτόχρονα Φωσφορυκό λίπασμα παρά με περυθώρυο 
μηνός, είτε πρυν είτε μετά. Γυα να γίνευ τελεία η μετάπλασυς του 
εδάφους καυ να προσχωρήσευ στα βαθύτερα στρώματά του, θα πρέπευ 
να χρησυμοπουηθεί συνέχευα χρόνυα. Πάντως δεν το έχω 
χρησυμοπουήσευ, θα το χρησυμοπουήσω τώρα, αλλά νομίζω πως θα 
έχετε καλά αποτελέσματα καυ μάλυστα αυτά που λέγουν ου 
παρασκευασταί/δεν υπερβάλλονταυ δυά εμπορυκούς σκοπούς, θα κάμνευ 

/ / ? θαύματα. '
θα ευχαρυστηθώ πολύ να έχω νέα Σας καυ εάν το 

χρησυμοπουήσετε τας εντυπώσευς καυ κρίσευς Σας επί των 
αποτελεσμάτων.
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