Iratjel: IFA-diagramok-is-bizonyitjak-170815
Tárgy: Tejfalussy András válasza egy jószándékú kételkedőnek
„Kedves Tejfalussy András!

Én nem vagyok mezőgazdasági mérnök, de akárhol keresek angol nyelven bármilyen országra
vonatkozóan, mindenütt ott van a műtrágya összetevői között a kálium-nitrát és a kálium-klorid is.
Nem tudom, hogy Ön tud-e angolul, nekem sajnos erre most nincs időm, de nézze meg, pont erről szól ez a
cikk. Még Kínában is, ahol egyébként a XII. kerületi Csörsz utcai BIO piacon járva hallgattam egy
beszélgetést és azt mondták, hatalmas területeken gazdálkodnak bio módra, még ott is használják. Más
helyeken, országokban is használják, kifejezetten a növény növekedését, fehérje tartalmának képződését
stb. segíti elő.
http://www.cropnutrition.com/potassium-nitrate
Hátha tud Önnek valaki segíteni, aki jól tud angolul és veszi a fáradtságot, hogy a Google kereső
segítségével megvizsgálja a témát. Lehet, hogy feleslegesen idegesíti magát, nem tudom.
Üdvözlettel: M. . .
.....
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(Pénzügyi-külkereskedelmi szakokleveles üzemgazdász)
P.S. Az tény, hogy édesapám a háború előtt gazdatisztként végzett Hódmezővásárhelyen és otthon a
kertünkben nem volt műtrágya használat, csak a házilag készített derítőből trágyázott az édesapám, azért is
szerették a lótetvek annyira a földet.”
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Kedves . . . . . !
Köszönöm, hogy felhívta a figyelmem arra, hogy újabban már Kínát is mérgezteti a kálisóval a "Potashmaffia". Korábban értesültem róla, hogy megvételre ajánlották Kínának a kanadai kálisó termelő Potash
céget. Egy birtokomban lévő, Nemzetközi Műtrágya Szövetségi kiadvány szerint, kb. 1987-ig, Kínában és az
iszlám országokban is elhanyagolható volt a káliumműtrágya használat, a nitrogén és foszfor hatóanyagok
mennyiségeihez képest. Honlapjaimon közzétettem az ezt bizonyító konkrét műtrágya felhasználási
diagramokat is, lásd:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Jogi-Lista8.htm.
A túladagolt kálium erősen sejtmérgező egészségrontó hatásairól lásd a mellékelt konkrét hatásmérési
bizonyítékokat, a "magyarvedo-kialtvany-170815" iratjelű mellékletben.
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