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KÁLIUM TARTALOM A TALAJBAN

 A Magyar Tudományos Akadémia és az Agráregyetemek ma azt taníttatják, hogy „kifogy a kálium a 
talajból”, ha a gazdák nem vásárolnak kálium műtrágyát is. Ezzel kapcsolatban a talajlaboratóriumok 
talajminta mérési adataira hivatkoztak. Arra, hogy ha nem használtak kálium műtrágyát kevesebb, ha 
pedig használtak, akkor több a talajban a növények által könnyen felvehető („vízoldható”) kálium. A 
káliummal nem műtrágyázott talajokban kb. 90 mg/kg. A káliummal műtrágyázottban akár négyszer 
több is lehet.
 A hazai talajokban 1% és 6% közötti az összes kálium tartalom. (A már vízoldható állapotban lévő és a 
még agyagásványhoz kötött kálium, együtt.) Ez azt jelenti, hogy ha 1 köbdeciméter talaj 1,5 kilogramm 
és 2% a káliumtartalma, akkor ez 30 grammnyi kálium. Ilyenkor 30 kg kálium van 1 köbméter talajban. 
Például az én 1000 négyzetméteres kertemben, 2% káliumtartalom esetén, 150.000 kg kálium van az 5 
méteres gyökérzónában. Egy 2% káliumtartalmú talajos, 10.000 négyzetméter (1 hektár) termőterület 
5 méteres gyökérzónájában másfél millió kilogramm tömegű kálium tárolódik. Ha a káliumtartalma 6%, 
akkor a káliumkészlete háromszor ennyi, 4,500.000 kg
 Az említett akadémiai és egyetemi kutatók szerint 1 hektár termőföldből 12 tonna kukoricatermés kb. 
200 kg káliumot vesz ki. Előírják, hogy minden évben legalább ennyi káliumot kell műtrágyával pótolni. 
Azért, hogy a  talajban 300 mg/kg körüli legyen a vízoldható kálium. Megfigyelték, hogy természetes 
módon a termőtalajban csak annyi kálium pótlódik az agyagásványból, hogy fennmaradjon a 90 mg/kg-
nyi vízoldható kálium. Azért vásároltatnak a magyar gazdákkal Izraelből és más külföldi országokból 
kálium műtrágyát, mert ezek a kutatók a talajban természetesen pótlódó 90 mg/kg vízoldott kálium 
többszörösét tekintik optimálisnak. Ha a talajlaboratórium a többszörös káliumtartalom csökkenését 
jelzi, az állami szaktanácsadók, akiktől a gazdák állami támogatása is függ, kötelezően előírhatják a 
kálium műtrágya vásárlását. 
 A hazai mezőgazdasági vezetők és szaktanácsadók azt nézik, hogy mennyi vízoldható káliumot mért a 
talajlaboratórium a talajfelszínről vett talajmintákban. A mért vízoldható káliumtartalmat a vezető 
akadémiai és egyetemi talajtanos kutatók által vélelmezett több száz mg/kg-os „élettani optimálissal” 
hasonítják össze. Az általuk előírt kálium műtrágya dózis optimumot a nitrogén, foszfor és kálium stb. 
műtrágyák és dózis kombinálásaik tényleges élettani hatását vizsgálni képes hatásmérések teljes 
mellőzésével állapították meg. 
 Ha a növények által felhasznált kálium mindig a talajból pótlódna csak, s ha a hazai szaktanácsadók 
megelégednének a vízoldható kálium természetes, 90 mg/kg-os mennyiségével, akkor a magyar talajok 
természetes káliumkészlete feleslegessé tenné a kálium műtrágya vásárlást. Ha a növények által kivont 
kálium visszakerülhet a talajba a növényi szármaradványokkal, az állati- és emberi ürülékkel együtt, a 
hazai talajok kálium műtrágya nélkül korlátlan ideig termőképesek maradnának.

 Egyéb módszerekkel is folyamatosan kikényszerítik a kálium műtrágya vásárlást. Például 20 évig nem 
nőtt a kálisóval műtrágyázott területeken az őszi búza termése. Csak a költsége nőtt. Az ezt kimutató 
kutatók (a Gödöllői Agrártudományi Egyetemi Kompolti Kutató Intézet) nem azt javasolta, hogy hagyják 
abba a kálium műtrágya használatát. Elérték, hogy díjazzák azt a pályázatukat, az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság, az OMFB, ami szerint ismétlődően, „periodikusan kell a káliummal műtrágyázni”. 
Konyhasóval kevert kálisót is engedélyezett műtrágyaként a minisztérium. Miért? Feltehetően azért, 
hogy ha valahol kiderül a kálisó aszálykár fokozó hatása, ráfoghassák a konyhasó talajtermékenységet 
rontó hatására, amit a Biblia is hangoztat. Pl. a „40%-os kálisó” nevű műtrágyákban 26% konyhasó van, 
lásd: http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf
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 Az általam feltalált Antirandom mérési elrendezési software-n alapuló sokváltozós környezeti hatás-
vizsgáló mérés számos nemzetközi szabadalmat kapott, lásd: http://www.tejfalussy.com/antirandom/.
Ezekkel több tízezer parcellás szántóföldi hatás-méréssel egyértelműen bebizonyítottuk, hogy óriás 
kárral jár a káliummal műtrágyázás. A melléklet szerinti speciális mérésemmel közvetlenül is láthatóvá 
tettem, hogy a kálium műtrágya általánosan rontja a növények stressz tűrését és fokozza az aszlykárt. 
Nem csak a vízhiányhoz, túlmelegedéshez való védekező képességüket csökkenti, de pl. a nitrogén és 
foszfor műtrágyákhoz, s a palántatűzdelési időpontokhoz alkalmazkodási képességüket is csökkenti. 

 Hazánkban tudatosan nem veszik figyelembe a hiteles, konkrét méréseket, amelyek szerint csökkenti a 
növények életképességét, alkalmazkodó képességét, ha káliumműtrágyával növelik a talajban a vízoldott 
kálium mennyiségét. Aki akadályozza a kálium műtrágya eladást, azt aljas rágalmakkal stb. igyekeznek 
ellehetetleníteni, lásd melléklet. Mindez mit bizonyít? Véleményem szerint egyértelműen csak azt, hogy
A KÁLIUM TÚLADAGOLÓ MŰTRÁGYÁK TITKOS VEGYI FEGYVEREK, TEHÁT TERRORISTÁK AZ 
ALKALMAZTATÓI! (Az élelmiszerek konyhasó helyett kálisóval ízesítése, a hazai Stop só program 
is vegyi fegyver használat, mert a megnövelt káliumtartalmú élelmiszerek életrövidítő hatásúak.)

Melléklet: 

MEHNAM-info / Antiszemétizmus               Ügykód: AderJanosSzelhamossagai150701

     Áder János köztársasági elnök vízügyi és öntözési konferenciákon szereplése szélhámoskodás
 
 Egyrészt, mert talajtrágyázásra használat helyett, ivóvízbázisokba engedi vezetni a szennyvizet.
 Másrészt azért, mert nem hajlandó fellépni az aszálykárokat megsokszorozó kálium műtrágyázás  
ellen. Akkor sem, ha aszálykár okozó hatását a nemzetközi szabadalmaimban szereplő sokváltozós  
Antirandom software szerinti kár-ok megjelenítő parcellák segítségével végzett stressztolerancia  
méréssel műszerek nélkül is bárhol ki lehet mutatni. Áder János ahelyett, hogy ezzel szerepelne  
a nemzetközi színtéren, az aszálykár felfokozó csalókat fedezi a legkülönfélébb módszerekkel: 

 Például a hazánk termőterületeit (és élelmiszereit) kálium vegyületekkel mérgeztetőket. Azokat a  
minisztereket és államtitkárokat, és ezek hamis akadémiai stb. szakértőit, akik az izraeli kálium  
műtrágyák aszálykár fokozó hatását is leleplező méréseim megtorlására, az eltitkolásához, csaló  
elmeorvosok, csaló ügyészek, csaló bírák és bűnöző rendőrök segítségével, többször is sikertelenül  
megpróbáltak „cselekvőképesség korlátozó gondnokság” alá helyeztetni. Azokat is Ő fedezi, akik  
rendőröket uszítottak rám, összeverettek, hogy „bolonddá nyilváníttatáshoz” megfelelő állapotba  
hozzanak, majd megbilincselve odahurcoltak a gondnokság alá helyezni próbáló csaló bíró elé. Így  
sem sikerült a bűnöző miniszterek által a bűnöző ügyészektől megrendelt csalárd gondnokság alá  
helyeztetés (megmaradt a választójogom, mert a csaló bíró belebukott az okirat hamisításaikba).  
Mit tettek ezután? Azt, hogy a csaló bírót és felbujtóit fedező Göncz Árpád köztársasági elnök  
készíttetett egy hamis iratot (X-398/1998). Ebben azt hazudják, hogy sikeresen gondnokság alá  
helyeztek. Azóta Göncz utódai, Áder János is ezzel a hamis irattal rontják a tudományos kutatói  
hitelemet. Miért? Csak nem azért, mert addig akarják mérgezni a magyar termőföldeket, amíg  
az aszálykár csődbe juttatja a magyar gazdákat, hogy a termőföld az ide települő izraeli cégek  
tulajdonává legyen? Ezek majd eltávolíthatják a növény-és élelmiszer mérgező többlet káliumot?!
 Jól látható az Antirandom stressz-tolerancia mérésem alábbi képén, hogy csak a káliummal nem  
műtrágyázott cserepekben élte túl a fóliaházi mesterséges aszályt a négy paprikafajta többsége:
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  Nemzetbiztonsági célú közérdekű terrorelhárító ügyvitel, külön megbízás nélkül, a Ptk. alapján!

Verőce, 2015. 06. 29.     Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi  
feltaláló (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), KORÁBBAN ORSZÁGGYŰLÉSI SZAKÉRTŐ, 2621 
Verőce, Lugosi u.71., www.tejfalussy.com  ,   tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,+3620 2181408

 Feljelentésként az agrokémikus terroristák és fedezőik ellen az ORFK Panaszirodának megküldve.

 További  bizonyítékok  a  www.tejfalussy.com honlapomon.  Pl.  a  korábbi  országos  agrokémia  
vezetővel, Professzor Dr. Nagy Bálinttal a HUN Televíziónál készített, a fentieket mindenben  
megerősítő videó interjúm: https://www.youtube.com/watch?v=mrB3tltGl8A&feature=youtu.be
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Azt is figyelni kell,  hogy a magyarországi állami vezetők miről hallgatnak és 
milyen intézkedéseket  szabotálnak,  s persze azt  is,  hogy ténylegesen miket 
csinálnak. Lásd a mellékelt rendőrségi feljelentés alapján. Tejfalussy András 

Ügykód: kaliumtartalomatalajban150702-OV

Kiegészítéssel, Orbán Viktor miniszterelnök részére:

Kedves Viktor!

  Egyáltalán elolvasod a címedre, népmentést segítő szándékkal küldött szakértői véleményeimet? A 
fajirtó, népirtó terrorizmus veszélyére konkrét hatás mérésekkel dokumentált figyelmeztetéseimet?

 Miért sem válaszolsz? Miért engeded állami pozíciókban maradni a magyar népet mérgeztetőket!

 Amikor  nem voltatok  kormányon,  1992-ben,  ti  is  részt  akartatok  venni  és  részt  is  vettetek  a 
kálisóval  népirtás  ellen  Kovács  Pál  (MSZP) részére  általam írt  interpellációban.  Az általam írt  
interpellációt  a  Kovács  Pálhoz  utólag  betársult  Pap János (FIDESZ) „ténytelenítette”.  Ezután  a 
kormányon lévő pártok, ahogy szokták, a mérési bizonyítékok semmibe vételével szembehazudták!

  Ha kéred, személyesen is elmagyarázhatom neked a felderített problémát és a kárelhárítás módját. 

  Melléklet: „ TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MŰTRÁGYÁZÁSBAN
( ÚJ SZÓ, 1988. szeptember 16. POZSONY ) Kód: TulSokAKalium-GondATejjel-1988-OV

Verőce, 2015. 07. 02. Üdv, András
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