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AKADÉMIKUS BŰNÖZŐK VILÁGHÁBORÚKAT IDÉZNEK ELŐ KÁLIUMOS SÓKKAL  

 

A nemzetközi szabadalmaim szerinti, a talajba jutó nitrogén, foszfor, kálium, víz stb. együttes 
hatását kalibrálni képes, Antirandom mérési software-es méréseink egyértelműen bizonyítják, hogy 
a káliumot is tartalmazó, pl. káliumklorid, káliumnitrát műtrágyákból kiszabaduló, vízben könnyen 
oldódó kálium-ionok akkor is kipusztítják a növényeket aszálykor, ha a kálisóval nem mérgezett 
talajban lévő szomszédos növények túlélik ugyanazt az aszályhatást. Lásd pl. az alábbi mérőtérben: 

 
Éhínséghez vezethet a helytelen nitrogén/kálium műtrágya hatóanyag arány alkalmazás, ill. a 
káliumsókkal műtrágyázás, különösen, ha a KCl kálisóhoz NaCl konyhasót is kevernek. Hazánkban 
például a hamis elnevezésű „40%-os kálisó” műtrágyát úgy engedélyezték, hogy 60% kálisó + 26% 
konyhasó lehessen benne. A talajt sózás nagyságrendileg fokozza a túl magas környezeti 
hőmérséklet + vízhiány (aszály) miatti terméskiesést, ökológiai és gazdasági kárt. A Bibliában is 
szerepel, hogy élelmiszernövény pusztító vegyi biológiai fegyver a „talajsózás”! Amióta lelepleztük 
a károkozást (a Potash cég és ügynökei ) bebeszélik, hogy „előnyös a műtrágya konyhasó tartalma,  
csökkenti a növények és azokat fogyasztó állatok és emberek nátrium hiányát”. Utóbbit az NaCl sót 
a fiziológiás szükségletnél sokkal kisebb mértékben pótlására minket (általuk?) rábeszélés okozza!  

 

1986-ban Észak Koreában kb. 2 volt az N/K hatóanyag arány. Eközben Dél Koreában kb. 14 ! 
Véleményem szerint világháborút is okozhat az emiatti észak-koreai terméskiesés!  Arthur Koestler: 
Sötétség Délben című, 1938-40-ben írt tényfeltáró könyve szerint, vezetői utasításra azért végeztek 
ki 40 tudóst a Szovjetúnióban, mert e tudósok kártékonynak minősítették a kálisóval műtrágyázást. 
Koestler azt is írja, hogy amennyiben igazuk van a kivégzett tudósoknak, akkor valószínűleg ki fog 
törni a következő világháború a kálisóval műtrágyázás következtében. És kitört!!! A nitrát műtrágya 
helyett/mellé adagolt kálisó műtrágya vegyi fegyver hatásáról tudhatnak Kína és az iszlám 
országok, mert a nitrogénhez képest mindegyiküknél elhanyagolható mértékű a kálium hatóanyagú 
műtrágya használata. ezúton is felhívom a hibás műtrágya használati arányok tényleges hatására 
Hazánk és az érintett országok vezetőinek a figyelmét a méréseink alapján. Arra, hogy a 
világháborúk szervezésében érdekeltté tett korrupt akadémikusok elhallgathatják az igazat. A 
világháborús, fajirtási ezen bűncselekményeik részletes dokumentációját lásd: www.tejfalussy.com.  
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