
Κύριον
Σ? Σαββάκην,Δημοδιδάσκαλον
Μορφου .
Σεβαστέ μου κ. Σαββάκη,

Κουκλια( Αμμοχωστού)9/4/54

τα όποια βρήκα τον έσπεριδι^δώνα^Σ^/ίαλια^^ 

βέβαια καθολοη σε καμ^α δίκηζΣας ύπαιτιοτητα γιατί είναι 
μητηή εργατικότητα καΐζή φιλοτηαη προσπάθεια Σαςγιά την 
του, όπως εύκολα άντ^ληφθηκα άπο την λίγη έπαφή πού είχα 
άλλα στην φυσική κατασταση τοη εδάφους πού είναι πολύ συνεκτικοί 
και δεν επίτρεπες την καλή Ανάπτυξη των ριζών καί συνεπσκολουθΡ^ 
την καλή διατροφή του φυτου.
* ζ Εσχάτως ή Γεωπονική έπιστήμη ύστερα Μ
ερυν^ς πούγιναν κυρίως στην Ιταλιααπο δυο καθηγητας του ΠανεΛι-? 
στημιου τηά Φλωρεντίας άπεκτησεζένξ χημικό παρασκεύασμα, otoWoJ 
δόθηκε το ονομα Φλοταλ „και που έχει την ίδιοτητα τής μεταπλά<Χ 
των συνεκτικώνζέδσφων καΐζτην μετατροπή των σε γόνιμα. 1
Δηλαδη τα Φλοταλ(πρυ περιεχειζκατά τό έν τρίτον)έναμμώνιον^1ικ/ 
Σιδηρον)αντιακθιστα αύσισστικα την κο'προ κάνοντας πιο άφρούγιο 
το χωμα^κα^ έτσι επιτρεπει και την εύκολωτερη Λμαπτυξη των φυτών.· 
άλλα και γην συγκράτηση μεγαλύτερων ποσοτήτων ΰδατος,τόν εύκολώτε- 
ρο αερισ^φ του έδαφους, την γρργορη άνάπτυξη των ώφελίμων μικρο- 
οργανιστίων του εδάφους,ζτην καλύτερη κατεργασία των μέ μηχανικά 
μέση και εχει~σανζεπακόλουθο την αύξηση της παραγωγής.
Δεν θσ^έπεκταθω στον τροπο τής χημικής δράσεως του στο έδαφος για
τί έκτος του δτιζαπαιτουν είδικας γνώσεις δια να γιμουν καταληπτά 
δενζφαντ^ξο^αι να Σας ενδιαφέρουν. Πάντως έπ αύτών στηριχθεις 
σπεύδω να Σας συστήσω τηνζχρησιν του διά τον κήπον Σας.
έχουμε καιζμε£ς στο ζΑγροκτημαζμας ένα τέτοιο κήπο καί έπρομη- 

θρυθημρν δια τηνζβελτίωση του την α1 
δυο δκαδες άνα δενδρον. ^βς θα διαβάσατε στις έφημάρίδες'είάηΓ 
υπο των^έκ Βαρωσιωνκςικρι Κοζρτη και ’ίασωνίδη φαντάζομαι όμως δτί - 
θα πωλείται κηι εις Λευκωσίαν. \
Προκειρενου να το χρησιμοποιήσετε θα τό σκορπίσετε κάτω από τήν 
προβοληζτης ^υλωσιας^του δένδρου όπως το λίπασμα καί θα τό τόαπ 
σετε για να άνακατωθη με το χώμα. Πρεπει νά προσέξετε νά. μή 
χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα Φωσφορικό λίπασμα παρα μέ περιθώρκ

: ένα τέτοιο κήπο καί έπρομη- 
την αναγκαοοΰσαν ποσότητα ήτις είνΓ 

βς θα δ· "------- —- * ~ ’

■4*-

4

1

Tig. να γινη τελεία ήζμεταϊιλησιςζτοΰ έδαφους καί νά προχωρήση 
στα βαθύτερη στρώματα του θα πρεπει να χρησιμοποιηθή συνεχεία 
χρονιά. ζΠάντως δεν χοζέχω χρησιμοποίηση - Ρ~ -- --------------- '
τ^Ρ?» αλλαζνομιζω*πως θα έχετε καλα άποτεη.^υαμια και. μαΛΐ< 
συτσ που λργουν οι παρασκευσσται δεν ύπερβαλλονται δια έππορι 
σκοπούς θα καμνει θαύματα.

ζ ζ θα ευχαριστηθώζπολυ να έχω νέα Σας καί έάν τό χ 
μοποιησετε τας εντυπώσεις και κρίσεις Σας έπί των άπ - 

Τι γίνεται ό σ. μου. η. Γεωργόπουλος. * 
; απο το Μορφου δεν τα καταφερη νά στο 

Διαβιβάστε του Σας παρακαλώ τα σέβη μου.

Hr

~ ΛΗ·ι«’-Η·^«<·γνΜνι| , θα το χρησ^μοποιητ 
χετε καλα άποτελ^σαμτα και ραλίστα 1

, Τι 
εητοτε 4-5 φοράς 
να Σ~ς δώ. Γ
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Κούκλια (Αμμοχώστου) 19/4/54

Κύριον
Σ. Σαββάκην, Δημοδιδάσκαλον 
Μόρφου

Σεβαστέ μου κ. Σαββάκη,

Εχω πάντοτε υπ' όφιν μου τα κακά χάλια εις τα οποία 
βρήκα τον .εσπεριδοειδώνα Σας, χάλια που δεν οφείλονται 
βέβαια καθολου οε καμιά δική Σας υπαιτιότητα γιατί είναι 
αξιομημητη η .εργατικότητα και η φιλότιμη προσπάθειά Σας 
για την βελτίωση του, όπως εύκολα αντελήφθηκα από την
ιγη επαφή που είχα μαζί Σας, αλλά στην φυσική κατάσταση 

του εδάφους που είναι πολύ συνεκτικό και δεν επιτρέπει
την καλή ανάπτυξη των ριζών και συνεπακόλουθα την καλή
διατροφή του φυτού.

εσχάτως. η Γεωπονική επιστήμη ύστερα από έρευνες 
πουγιναν κυρίως στην Ιταλία από δυο καθηγητάς του Πανεπιστή
μιου της Φλωρεντίας απέκτησε ένα χημικό παρασκεύασμα, 
στο οποίο δόθηκε το όνομα Φλοτάλ και που έχει την ιδιότητα 
της μεταπλάσεως. Δηλαδή το Φλοτάλ (που περιέχει κατά 
το εν τρίτον) εναμμώνιον Θειικό Σίδηρον) αντικαθιστά ουσια
στικά την κόπρο κάνοντας πιο αφρούγιο το χώμα και έτσι 
επιτρέπει και την ευκολότερη ανάπτυξη, των φυτών, αλλά 
και την συγκράτηση μεγαλυτέρωνποσοτήτων ύδατος, τον ευκολότερο 
αερισμό του εδάφους, την καλύτερη κατεργασία των με μηχανικά 
μέσα και έχει σαν επακόλουθο την αύξηση της παραγωγής. 
Δεν θα επεκταθώ στον τρόπο της χημικής δράσεως του στο 
έδαφος γιατί εκτός του ότι απαιτούν ειδικάς γνώσεις διά 
να γίνουν καταληπτά δεν φαντάζομαι να Σας ενδιαφέρουν. 
Πάντως επ αυτών στηριχτείς σπεύδω να Σας συστήσω την χρήσιν 
του διά τον κήπον Σας.
Εχουμε και μεις στο Αγρόκτημά μας ένα τέτοιο κήπο και 
επρομηθεύθημεν διά την βελτίωσή του την αναγκαίουσαν ποσότητα 
ήτις είναι δύο οκάδες ανά δένδρον. Ως θα διαβάσατε στις 
εφημερίδες εισήχθη υπό των εκ Παρωσίων κακα Κόρτη και 
Ιασωνίδη φαντάζομαι όμως ότι θα πωλείται και εις Λευκωσίαν. 
Προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε θα το σκορπίσετε κάτω 
από την προβολή της φυλωσιάς του δένδρου όπως το λίπασμα 
και ί)α το τσαπίσετε για να ανακατωθεί με το χώμα. Πρέπει 
να προσέξετε να μη χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα Φωσφορικό 
λίπασμα παρά με περιθώρια μηνός είτε πριν είτε μετά, 
για να γίνει τελεία η μετάπλασις' του εδάφους και να προχωρήσει 
και. στα βαθύτερα στρώματά του θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
συνέχια χρόνια. Πάντως δεν το έχω χρησιμοποιήσει, θα 
το χρησιμοποιήσω τώρα, αλλά νομίζω πως θα έχετε καλά αποτελέ
σματα και μάλιστα αυτά που λέγουν οι παρασκευασταί δεν 
υπερβάλλονται διά εμπορικούς σκοπούς θα κάμνει θαύματα.ΒΙ
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, Θα ευχαριστηθώ πολύ να έχω νέα Σας και εάν το χρησιμο
ποιήσετε τας εντυπώσεις και κρίσεις Σας επί των αποτελεσμάτων

. Γι γίνεται ο σ. μου κ. ΓεωργόπουλοςΑν και έκτοτε 
πέρασα 4-5 φορές από το Μόρφου δεν τα κατάφερα να σταματήσω 
για να Σας δω. Διαβιβάστε του Σας παρακαλώ τα σέβη μου.

Με εκτίμησιν

ΚΜάτσης 
13/5/54.
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