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Μόρφου
Σεβαστέ μου κ. Σαββάκη,
W 4ηοισ β^χπ τ$ν έσπ,ρ?δ1}ιδώνα

vr

άλλα στην φυσική καγασταση τοη έδαφου^ πού είναι πολύ συνεκτικά Κ 
κ^ι δεν επίτρεπες την καλή άναπτυξη των ριζών καί συνεππκολουθα^ 
την καλή διατροφή του φυτοη.
< . , Εσχάτως ή Γεωπονική έπιστήμη ύστερα άπό
ερυν^ς πΜγιναν κυρίως στην ΙταλύαΑπο δυο καθηγητας τρΰ Πανεπι·* 
^η2ηί?υτίηίν?λωΡ«ϊτς’ι Απεκγησεζίνί χημικό παρασκεύασμα, στό δποι 
δόθηκε το ονομα Φλοταλ .και, που £χ^ι γην ιδιότητα τής μεταπλασ t 
των σφνεητι|ώνζέδαφων καιζτην μετατροπή των σε γόνιμα. . 
Δηλαδη τό· Φλοταλ(π§υ περιεχειζκσγα τα εν τρίτον)έναμυωνιο^^βιϊχ* 
Σιοη£ον)άνγιακθισία αύηισστικα την κο^ρο κάνοντας πιο Αφρούγιο ' 
το χωμαζΜ^ έτσι εηιτρεπει και γην εύκολωγερη Αμαπτυξη των φυτών, 
άλλα και γην όυγκρητηση μεγαλύτερων ποσοτήτων ΰδατος,τόν εΰκολωτε- 
ρο άερισμφ τόν έδαφους, την γρήγορή Ανάπτυξη τών ώφελιμών μικρό- 
οργανισμών του εδάφους,ζτην καλύτερη κατεργασία των μέ μηχανικά 
*5°^ πχει_σανζεπακόλουθο την αύξηση της παραγωγής.
Δ§ν θα έπεκταθω στον τροπο τής χημικής δρασεως του στο έδαφος για- 
τ^ έκτος του βτιζΑπαιτουν εί^ικας γνωσγις δια να γιμουν καταληπτό 
δ«νζ·σντηζομαι vrt ενδιαφέρουν. Πάντως έπ σΰτών στηριχθεις 
σπεύδω να £ας συστήσω τηνζχρήσήν του διά τόν κήπον Σας.

Εχουμε κσιζμε£ς στο ζΑγροκτημαζμας ίνα τέτοιο κήπο καί έπρομη- 
γηνββλτιωση του την άναγκαοοϋσαν ποσότητα ήτις είντ δυο Οκάδες Ayer δγνδρον. *βς θά §ιαβάσατε στις έφημεριδες είσηχ 

ύηο των^έκ Βαρφσιωνκμκφ Κο ρτη και Ιασωνιδη φαντάζομαι ίμως δτι 
θα πωλείται κηι γίς Λευκωσίαγ.

να/° ΚΡΊσ^οπ^ησετε θα τόζσκηρπίσετε κάτω άπό τήν 
προβολή τηj Φυλωσιαςτοη δγνδρου δπως το λίπασμα και θα τό τόαπ σετε για νη Ανακατωθη μέ τό χ£μα. ζΠρ|πει νά προσέξετε ν? Ιή 
χρηριμοποιησεγε ταυτόχρονα Φωσφορικό λίπασμα παρα με περιθωρκ 
μηνοςζειγε πριν γιτε μετη. Η Η

τελεία ήζμετσΚλησιςζτοΰ άβαφους καί νά προχωοήση xr 
γΙ?ν?ηθυτβπ9νντρωχ5τπ ^°< θ° πΡβπει συνεχεία

ΧΡησιμηποιηση , θά το χρησιμοποιήΓ nt”C ®σ ^iTe 9αλ9 Αποτελγσαμτα και unλίστα ' 
σύτα ηου λξγοην οί παρασκευαστεί δεν ύπερβαλλονται δια έπποΉ 
σκοπούς θα κσμγει θαύματα. ζ εμπορι

f , θα εύχηριστηθώζπολυ νά $χω νεα Σας καί 4άν τό ι μοποιησετε τας Εντυπώσεις και κρίσεις Σας έηι των Αποτέλεσμα 
iwTnr. °’ · Μ> Γεωργοπουλος. * Αν και π^ητοτε 4-5 φοράς Απο το Μορφου δεν τα κοταφερα νά σταματήσω ν 
να Σας δω. Διαβιβάστε του Σάς παρακαλώ τά σεδη μου. Ύ
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