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Kód: potash-korrupcio-131022

Nyilvános kérdésem a hazai országgyűléshez, kormányhoz, pártokhoz és zöldekhez
1./ Miért nem íratják rá a műtrágyákra a konyhasótartalmat (a „40%-os kálisó” nevű méregben
pl. 26% konyhasó is van) a mezőgazdaságért, egészségügyért, környezetvédelemért, alapjog
védelemért felelős miniszterek és államtitkárok, a Fidesz, Jobbik és a többi párt és a „zöld
szervezetek” mezőgazdasági, egészségügyi, környezetvédelmi és alapjogvédelmi szakértői, miért
hallgatnak a rezsi- és aszálykár megsokszorozó konyhasóval és kálisóval talajmérgezésről, annak
ellenére is, hogy az Európai Unió tiltja a termőföldek és az utak, parkok konyhasóval szórását is?
2./ Miért tűrik a kálisóval talaj- és élelmiszer mérgezést annak ellenére, hogy Nobel-díjasok
mérései szerint stressz elleni védekezési képesség csökkentő, vérnyomásnövelő, életrövidítő,
ivartalanító stb. mérgező hatásai vannak? (Egy szlovák akadémia kutató is közzétette, hogy a
növények káliumtartalmának a kálisóval műtrágyázás miatt a magnézium stb. komponensekhez
képest növekedése meddőséget és rákbetegségeket okoz.) 3./ Miért bűnpártolják azt a hazaárulást
az országgyűlési képviselők, kormányok, pártok, főügyészek és a magyar tudományos akadémiai
és vezető egyetemi funkciókat is ellátó szakértők és a környezetvédő szervezetek, hogy a „Potashmaffia” eladósíthatja az aszálykár megsokszorozó kálisóval és konyhasóval a hitelből gazdálkodó
termőföld-tulajdonosokat, s ez árverési olcsó áron átjátssza izraeli stb. külföldi cégek kezére, s a
tulajdonosaik ide szült, magyar/kettős állampolgár gyerekei tulajdonába Hazánk termőterületeit?
Az országgyűlési képviselők az interpellációnkkal szemben 1992. dec. 8-án elfogadták a 8253. sz.
hamis miniszteri választ és érvényben tartják. A Potash cég a hazai kutatók hamis szakvéleményeire
alapozva konyhasóval kevert kálisót reklámozhat az OMÉK-on, annak ellenére, hogy Petíciót
nyújtottunk be a mindenkori mezőgazdasági miniszterhez. Ehhez a kálisóval kevert konyhasóval
talajtermékenységet rontók ellen Prof. dr. Nagy Bálinttal a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztérium (MÉM) Növényvédelmi és Agrokémiai Főosztálya korábbi vezetőjével közösen írtuk a
feljelentést. (Ő volt a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ minisztériumi főnöke 1979-80ban, amikor én ott a GTS-Antirandom software-imen alapuló méréstani szabadalmaim szerinti
sokváltozós hatás-kalibráló méréseimmel bebizonyítottam a kevéstényezős, kombinációhiányos,
randomizált (zavarosított) hatás-álkalibráló mérések hibásságát, bármely csalásra alkalmasságát.)
A neomachiavellista Arthur Koestler 1940-ben kiadott „Sötétség Délben” c. könyvében a következő
világháború lehetséges előidéző okaként szerepel a kálisóval műtrágyáztatás. Tényként közli, hogy
a szovjetunióbeli „Nagy Egyes” esetleg tévedésből végeztette kis azt a 40 tudományos szakértőt,
akik a kálisóval műtrágyázást károsnak vélték. Akkoriban nem volt olyan mérés, ami egyértelműen
bizonyíthatta volna a más anyagokhoz kevert kálisó káros hatását. Erre csak a GTS-Antirandomsoftware-im szerinti sokváltozós hatás kalibráló és optimalizáló mérés alkalmas. A MÉM-NAK-nál
kezdve, s az általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaságnál gmk-nál folytatva, több tízezer
parcellával végeztünk műtrágya hatás kalibráló méréseket. A kálisóval műtrágyázásnak mindig,
mindenhol a termelési rezsit növelő, betegítő, káros hatása igazolódott be. Ellenkezője egyszer sem.
Csatolom a konyhasóval műtrágyázás bizonyítékaival, a Mezőgazdasági Minisztérium, Prof. dr.
Ángyán József és társai által érdemi válasz nélkül hagyott Petíciónkat. A műtrágyázási csalást a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a legfőbb ügyész is „nem bűncselekménynek” tüntette fel.
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/43.emailkonyv:nyilvanos.kozerdeku.bejelentes.pdf
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