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KÖZÉRDEKŰ  BEJELENTÉS,  Barabás  Beáta  MTA  főtitkárhelyetteshez,  az  általa  válasz  nélkül  hagyott,
kalibrálás javítási 2017. 06. 19-i keltezésű projekt terv (MTA-Barnabas 170719) kiegészítésére

A  KÁLIUMMAL  MŰTRÁGYÁZÁS  MÉRGEZŐSÉGÉT  BEBIZONYÍTÓ  HATÁSKALIBRÁLÓ  MÉRÉSEK
EREDMÉNYEIT BÜNTETHETETLENÜL HAMISÍTHATJÁK ELLENKEZŐJÉRE? 

A több évtizedig folytatott, az Agrárminisztérium elődje (a MÉM) által a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ
által  koordinált  „EOTK” (Egységes  Országos  Műtrágyázási  Kísérletek),  sem az  őszibúzánál,  sem a  monokultúrás
kukoricánál, sem a borsónál nem tudták bebizonyítani a kálium műtrágya akadémiai fórumokon hangoztatott, beígért
növényegészség  javító,  termésminőség  javító  és  terméstöbblet  eredményező  hatását.  A  csalók  ma  is  minden
nagyüzemben „periódikusan” műtrágyáztatnak káliummal. Tudják, hogy a talajban a 90mg/kg vízoldott kálium legjobb,
de elhitetik a néppel, hogy a minden növényt és azok fogyasztóit is tönkre mérgező 450 mg/kg-nál több kálium az jobb.

A gazdák nem veszik észre, hogy a vízoldott káliumtartalomnak a káliumos műtrágyákkal a talajokban többszörösére
növelésének a sejtmérgező hatása felfokozza az aszálykárokat, rontva mind a termés mennyiségét, mind a minőségét.
Azért nem veszik észre, mert a káliummal műtrágyákkal hasonlóan mérgezik szomszédos területeket, hogy ne legyen
látható a különbség az ezeken termesztett növények között, s több évig is kitart a kálium műtrágyák mérgező utóhatása.

Ha valakik egyértelműen láthatóan megjelenítik a káliummal műtrágyázás (vagy kálisóval ételízesítés) mérgező hatását,
az illetők mérési eredményeit az akadémiai és egyetemi kutatóintézetek és a minisztériumi vezetők azonnal elkezdik az
ellenkezőjére hamisítani, őket bolondnak feltüntetéssel folyamatosan rágalmazni, s ezáltal szakértőként semmibe venni.

Például  a  Budapesti  Kertészeti  Egyetemről  az  jelentették  a  Magyar  Tudományos  Akadémiára,  hogy  a  káliummal
műtrágyázás  növelte  a  fűszerpaprikák  aszálytűrését  és  javította  a  nitrogén  műtrágyát  hasznosításukat.  Valójában  a
káliummal  is  műtrágyázott  talajú  cserepekből  aszálykor  kipusztultak  a  fűszerpaprikák,  tehát  a  nitrogén  és  foszfor
műtrágyát sem tudták hasznosítani, eközben ugyanolyan aszálynál életben maradtak valamennyi nitrogén és foszfor
műtrágya  dózisnál,  ahol  nem volt  kálium műtrágya  a  cserepekben.  Mérőtéri  fotók  bizonyítják,  hogy az  egyetemi
tanszéken  tudatosan  csaltak,  és  máshol  megismételt  mérésünk  is  bizonyítja!  Lásd:  www.tejfalussy.com /  GTS-
Antirandom rovat.

Aki már végzett  műtrágya dózis variációs szántóföldi  mezőgazdasági  méréseket,  nyilvánvalóan nem hiszi  el,  hogy
egymás melletti sorokban egész más lehet az egyidőben vetett ugyanolyan kukoricafajták magassága, attól függően,
hogy az egymás melletti sorok egyikét csak nitrogénnel és foszforral, a másikat viszont káliummal is műtrágyázták,
mivel lehetetlen így bejuttatni a talajba a műtrágyákat:

Mellékletek: MTA-eml.sum-2001.12.05, Potash-institut-csalast-feljelentes2-130508sydo-tejfalussy, magyarmezsgye-
2017.06.IV.evf.6.szem, MTA-Barnabas-170719,  Email könyv 103., eladositomezogazdasagimaffia
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