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Tisztelt Miniszter Úr! 
 

31 tisztességes biológus kutató a II. világháború előtt a Szovjetúnióban fellépett a káliummal műtrágyázás 

ellen. Az 1938-ban erről (is) írt tényfeltáró könyv: Arthur Koestler: Darkness at Noon (Sötétség délben) 

pedig azt valószínűsítette, hogy a kálisó miatt tör majd ki a következő világháború! 
 

Szíveskedjék személyesen ellenőrizni, hogy mikor és hol lett korrekt, többváltozós, biológiai hatás kalibráló 

méréssel bizonyítva, hogy az üzletekben árusítani engedett 8/16/24 nitrogén/foszfor/kálium komponens 

arányú „vegyes műtrágya” mikor, melyik termőterületen, melyik növény műtrágyázására volt „optimális”? 
 

Ténylegesen sehol sem lehetett optimális a káliumot tartalmazó műtrágya! Sőt, nem csak nem optimális! A 

vízben oldható káliummal műtrágyáztatással előidézett kálium túladagolás valamennyi növényt megmérgezi! 

És az ilyen növényeket fogyasztó állatok és emberek is súlyosan megmérgeződnek! Népirtó vegyi fegyver! 
 

A nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós ANTIRANDOM biológiai hatás ellenőrző mérések 

közvetlenül is meg tudták jeleníteni a túladagolt kálium stressz elleni védekezést ellehetetlenítő, aszálykár 

fokozó mérgező hatását! Több tízezer nagyüzemi parcellán, nagyüzemi gépekkel is végeztünk sokváltozós 

ANTIRANDOM biológiai hatás ellenőrző méréseket! Valamennyi esetben káros volt a káliummal 

műtrágyázás!  
 

A sok évig folytatott EOTK „Egységes Országos Műtrágyázási Kísérletek” szerint, az őszi búza, a borsó és a 

monokultúrában termesztett kukorica esetében is csak költséget növelt a káliummal műtrágyázás! 
 

Nemzetközi statisztika bizonyítja, hogy Kína és az Iszlám országok esetén elhanyagolható mértékű volt 

1960-1987 között az évenkénti kálium műtrágya felhasználás a nitrogén és foszfor műtrágya használatához 

képest!  
 

Egy szlovák akadémiai kutató is közzétette a kálium műtrágyázás mérgezőségét bizonyító biológiai hatás 

mérési eredményeiket! Szerintük is le kell állítani a káliummal műtrágyázást, ha a talajban több a vízben 

oldható kálium mint a 90 mg/kg, vagyis meghaladja a kálium műtrágyázás elkezdése előtti mennyiséget! 
 

Világelsők az egy lakosra jutó kálium műtrágya termelésben Izrael és Kanada. Nyilvánvalóan ezek erőltetik 

rá a többi országra az aszálykár fokozó, műtrágya pazarlás okozó, aljas fajirtó hatású kálium műtrágyázást!  
 

Aki sikeresen beméri a káliummal műtrágyázás káros hatását, annak meghamisítják a biológiai hatás mérési 

eredményeit és vagy szembehazudják, és vagy meggyilkolják. Ahogy a Szovjetúnióban is tették. Kivégezték 

a káliummal műtrágyázás ellen a II. Világháború előtt fellépő 31 biológust!   
 

A fenti bizonyítékokat már régóta meg lehet tekinteni a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapon! 
 

 

Verőce, 2017. október 29. 
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