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POTASH 
PROBLEM
“BESEGÍT” A NÉPSZABADSÁG lap is, hogy a kanadai 
izraeli  befektetők  hamis  információkat  terjesztéssel 
“rásózhassák” a  kivégzőméreg,  idegméreg vegyi  fegyver 
kálisót  jelenleg  is  a  világon  legnagyobb  mennyiségben 
termelő,  áruló kanadai  Potash céget  a  kálisót  korábban 
nem,  ill.  csak  elhanyagolható  mértékben  alkalmazó,  s 
ezért egészségesebb, olcsóbb élelmiszert előállító Kínára!

Email könyv 53.

All Rights Reserved!

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-02315)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a. 

1036 Budapest, Lajos u 115.

Verőce, 2010. 09. 20.
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IZRAEL  IS  LEGFŐBB  ÉRDEKELT  A  VILÁG  MÁS  NÉPEIT 
KÁLISÓVAL MEGBETEGÍTÉSBEN, KIRABLÁSBAN?
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TÚL SOK A KÁLIUM 
ÚJ SZEMPONTOK A MŰTRÁGYÁZÁSBAN

ÚJ SZÓ 1988. SZEPTEMBER 16. POZSONY

A termőterületek műtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a kemizálás optimális 
mértékével  és  ennek környezeti  hatásaival  nem egy szakcikk,  értékezés,  vagy laikus eszmefuttatás 
foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a zöldségfélékben és 
egyéb növényi termékekben fellelhető nitrogénszármazékokat nevezték meg, s ezzel összefüggésben 
felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti  Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért  legújabb 
eredmények  azonban  egy  másik  bűnösre  mutatnak  rá, amely  részt  vállal  a  modern 
mezőgazdaságban mutatkozó negatív jelenségek szinte mindegyikéből.  Ez a figyelemre és főleg 
ellenőrzésre  méltó elem -Ján Královicnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint -  a 
kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak. 

GOND A TEJJEL

A  probléma  bevezetőjében  el  kell  mondani,  hogy  a  csehszlovák  mezőgazdaság  a  műtrágya-
felhasználása,  a  gyom-  és  rovarirtószerek  alkalmazása  területén  is  túl  van  azon a  határon,  amit  a 
termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt nézet 
- mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. A nitrátok 
problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek következtetni, 
hogy ebben is a túladagolt kálium illetve néhány helyen a foszfor hatását kell látnunk. 

Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink vannak az 
állattenyésztésben ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgő a számunkra. 
Ez  leginkább  a  tömegtakarmányok minőségével  kapcsolatban  ütközik  ki.  A tejtermeléshez  például 
sokkal  több  erőtakarmányt  használunk  fel,  mint  más  fejlett  szarvasmarha-tenyésztéssel  rendelkező 
országok  ,  mivel  tömegtakarmánnyal  nem  tudjuk  elérni  a  kívánt  tejhozamot.  A  szárított 
tömegtakarmány  ugyanis  nálunk  25-30  gramm  káliumot  is  tartalmaz  kilogrammonként,  noha  az 
optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne.
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De ugyanígy probléma a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sõt még a 
gabona korai érése is, amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. 
Mindez Královic mérnök szerint a káliumtartalomra vezethető vissza.

HIÁNYZÓ MIKROELEMEK

DEFORMÁLJA A SEJTET

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi a 
sejtfalat és  emiatt  növekszik  a  növények  érzékenysége.  A  sejteket  könnyen  megtámadják  a 
mikroorganizmusok,  egyéb kórokozók,  s  mivel  a  laza  sejtszerkezet  elősegíti  a  szabad aminosavak 
felvételét  -  amelyek  a  mikroorganizmusokat  táplálják  -  így  azok  elszaporodnak,  a  növényeken 
betegségek jelennek meg.

A  kálium  az  az  alapvető  elem,  amely  a  növényekben  az  ionok  felvételéről  dönt.  Bizonyos 
koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium és 
a  magnézium  felvételét.  Ezek  az  ember  és  az  állat  ásványi  táplálékának  alapelemei.  Hiányuk 
csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat,  és manapság ezek a 
betegségek,  az erre  való hajlam már fiatal  korban is  sok esetben megfigyelhető.  A kalciumot és a 
magnéziumot  a  növényi  táplálékok,  például  a  növények juttatják  a  szervezetbe,  vagy a  tej,  de  ha 
ezekből hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak 
két elem. 

A talaj magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés 
szempontjából fontos vas, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és 
cink felvételét.  Ha ezek a  mikroelemek ott  vannak a  szervezetben,  akkor  a  nitrátokat  ammóniákra 
bontják és  az  távozik a  szervezetből.  Ha hiányoznak,  akkor  ez a  szintézis  nem megy végbe,  csak 
nitridek  vagy  egyéb  nitrogénszármazékok,  például  nitrozaminok  keletkeznek,  s  mivel  ezek 
karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elő.

A (kálium a) talajban lévő kalcium a cink felvételének blokkolásával a 
gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti. 

Kedvező körülmények alakulnak ki a káliumot kedvelő gyomok számára is s ezek már nagy mértékben 
el  is  szaporodtak.  Ha  körülnézünk  a  földeken,  ahol  egyébként  egyre  több  gyomírtót  használunk, 
bizonyos fajta gyomok eltűntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltűnt ugyan a konkoly, amelynek 
nem kedvez a kálium, de van helyette libatop és parlagi tüske minden mennyiségben. Ezek ellen újra 
herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megint csak elősegíti a kálium felvételét. Ez 
újra  lazábbá  teszi  a  sejtek  kötését  s  csökkenti  a  kórokozókkal  szembeni  ellenállást,  amelyet 
természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja  a probléma láncolatát  és a kör bezárult.  S 
mindezekben  a  folyamatokban  amelyek  bonyolultabbá  teszik  és  drágítják  a  termelést,  rontják  a 
termékek minőségét, alapvető okként ott találjuk a káliumot.
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De  nemcsak  a  növények  ellenálló  képességét,  illetve  a  mezőgazdasági  termékek  ásványianyag-
összetételét  befolyásolja,  hanem  közvetlen  hatással  van  a  gazdasági  haszonra  is.  A burgonyában 
valamikor a hatvanas évekig még 20-21%-os volt a keményítő tartalom. amely mára 13-14 százalékra 
csökkent,  s  ugyanez  a  helyzet  a  cukorrépánál  is,  ahol  a  hatvanas  évekig  18-20  százalékos 
cukortartalmat mérhettünk., s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az   ötvenes 
években  a  talaj  káliumtartalma  kilogrammonként  még  körülbelül  90 
milligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körüli értéket is mérhetünk.

CSÖKKENTENI KELL

Ahhoz  tehát,  hogy  a  fentebb  felsorolt  problémákat  kiküszöböljük,  -  az  SZTA -  Növénykórtani  és 
Rovartani  intézetének  eredményei  szerint  -  a  legfontosabb  feladat  a  talaj  káliumtartalmának 
csökkentése.  Ez  nemcsak  jobb  terméseredményeket  hozhat,  hanem  ami  lényeges,  javítja  annak 
minõségét és csökkentheti az egyéb műtrágyák , a növényvédő és rovarirtó szerek felhasználását is. 
Évek  óta  végzik  a  kálium  és  a  nitrogén  arányának  a  terméseredményekre  való  hatását  vizsgáló 
kísérleteket.. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik 
el,  ha  a  talaj  kilogrammja 90 mg mennyiségű káliumot  tartalmaz és, 
hogy a terméseredmények 200 milligrammnál, különböző években 16-24 
százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj  káliumtartalmának csökkentése  megoldaná  a  nitrátproblémát  is.  Bebizonyosodott  ugyanis  a 
kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termés elérése érdekében magas káliumtartalom 
mellett háromszor, négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a 
növénynek.  Ezen kívül  a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor 
probléma megoldásában is segítene és egyszerűbbé tenné - természetesen 
olcsóbbá is - a mezőgazdasági termelést.  Ehhez a tudományos dolgozók véleménye 
szerint  szükséges,  hogy  mindenütt  pontosan  megállapítsák  a  talaj  összetételét  és  kidolgozzák  a 
műtrágyák  szükséges  adagolásának  arányát.  Ezeknek  a  méréseknek  az  elvégzésére  az  agrokémiai 
vállalatok  minden nagyobb befektetés  nélkül  képesek,  tehát  elsősorban a  mezőgazdaság dolgozóin 
múlik, hogyan közelednek a felvetett problémához.

(Szénási)

MÉRÉSTANI SZAKÉRTŐI MEGJEGYZÉSEK, KIEGÉSZÍTÉSEK
TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL a Túl sok a kálium című cikkel kapcsolatban:
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Az  Új  Szó  cikke  hamisan  jelöli  meg  a  "talajok  káliumtartalmaként"  a  talajok  vízben  oldható 
káliumtartalmát. Valójában nem ekkora a talajok káliumkészlete, hanem nagyságrendekkel nagyobb! 
Ugyanis a talajokban, az agyagásványokhoz kötődve sokkal több, hatalmas mennyiségű kálium van.  
Hazánkban  pl.  1-6%  a  talajok  káliumtartalma,  ennyi  az  ún.  potenciális  káliumkészlete!  Az  
agyagásványokból a növények természetes igénye szerint oldódik ki az általuk felvett kálium, vagyis a  
talajok önmaguktól is sokáig fenntarthatják a vízben oldható kálium optimális 90 mg/kg-os szintjét! A  
talajokban vízoldott állapotban lévő káliumtartalmat a kálisóval csalással mérgezőre, a természetes 90  
mg/kg-nak a többszörösére növelték, hamisan a kálium talajból elfogyásának a veszélyére hivatkozva.  
Ezáltal tették veszteségessé a paraszti gazdálkodást, amit a leigázandó országokban előírt,  
a KGB 45 pont szerinti nemzet tönkretevési software, amelyet a Kapu című folyóirat 1990. februári  
száma ismertet (a másolatát lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon). Megállapítom, hogy a Túl sok a  
kálium című cikk, miután csak kevesen ismerik és az arra alkalmatlan talajvizsgálatok javításában 
keresi  a  megoldást,  SUNYIPUBLIKÁLÁS.  Az  ilyen  sunyipublikálásokkal  a  természetes  
anyagok optimálistól eltérő mennyiségei titkos vegyi fegyverként használatát megszervező tudományos 
akadémiák  a  kálisóval  talajt,  növényt,  állatot  és  embert  mérgezési  nemzetközi  
bűncselekmény  megszervezésében  és  fel  nem  jelentésében  való  egyéni  felelősségeket  igyekeznek 
elködösíteni.  Elszaporodtak  a  sunyipublikálások  amióta  mi,  1982-ben  a  KITE  Nádudvari  
Kukoricatermesztési Rendszernél, 1983-ban a Kertészet Egyetem Zöldségtermesztési Tanszékén, 1983-
ban a Mezőhegyesi Állami Gazdaságnál, 1984-1986 kötött az Abádszalóki Lenin MGTSZ-nél, s több 
más helyen is, a szabadalmaim szerinti GTS-ANTIRANDOM software-im szerint elrendezett, az  
akadémiai korábbi mérések hibáit is feltáró, sok tízezer parcellával végzett multifaktoriális tolerancia-
optimum  méréseink  eredményei  alapján  észrevettük  a  kálisóval  talajmérgezési,  aszálynövelési  
műtrágyázási csalást és azt, hogy az állati és emberi sejtek membránjait megmérgezi a kálisóval növelt  
káliumtartalmú növényekkel és a konyhasó helyett adagolt kálisóval folytatott kálium-túladagolás. Ez 
egy olyan vérmérgezés, amelyet engedélyezett természetes anyagok természetellenes arányban a vérbe 
juttatásával folytatnak. Az élő ember vérszérumában 30 : 1 az élettanilag optimális nátrium : kálium 
arány, ez optimális a köldökzsinór vérben is, amely a magzatokat táplálja, valamint a magzatvízben is,  
amelyet a magzat kortyolgat, ugyanez az arány az élővizű óceánok vizében, s ennek megfelelően az  
orvosi gyógyítás eszközeként alkalmazott fiziológiás sóoldatokban is. A káliumnak a 98%-a sejteken  
belül van, a nátrium viszont elsősorban a sejtnedvekben van. Amikor a sejtek a halál következtében  
elpusztulnak, a vérszérum nátrium : kálium aránya az 1 : 1 -hez közelít. A kiirtásra ítél állatok és  
emberek  vérszérumának  a  nátrium  :  kálium  arányát  az  1  :  1  arány  felé  tolják  el  a  fokozott  
káliumtartalmú ételekkel  és  italokkal,  és  a  konyhasót  fogyasztásuk  korlátozásával.  Ez  lerövidíti  az  
életüket és ivartalanító hatású is. A mérések alapján, mint közérdekű bejelentő 1986-ban bejelentettem  
mindezeket a mezőgazdasági miniszternél, majd 1987-ben a Központi Népi Ellenőrzési Bizottságnál.  
Miután  megrágalmaztak,  feljelentettem  őket,  mint  bűnszervezetet  a  Fővárosi  Bíróságnál  
(2.P.20.129/1993.) és a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál (13.B.24.211/1993.). 2010-ben Petíciókat is  
benyújtottunk  a  mezőgazdasági  és  egészségügyi  miniszterekhez.  Ezek  alapján  derült  ki,  hogy  a  
Magyar  Tudományos  Akadémia  jelenlegi  elnöke  személyesen  is  fedezi  a  kálisóval  kevert  
konyhasóval magyarokat mérgezőket.

Verőce, 2010. 08. 30.
(Sydo) TejfalussyAndrás (Béla Ferenc)
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As a denounce contra APARTHEID, sending also to the International Court, 
to the Court of the Capital: Budapest, and to the Main State-Attorney at Law 
of the Hungarian Republic as well.

COMBINED  IMPEACHMENT,   AND  AN  ACTION  BASED  ON  THIS  IMPEACHMENT 
ANTECEDENTS:

1999EL.XIV.1.21/9./PMB AND 4406579922/2000./APEH The report of the remainder of tax is 
completly fals!

Attached files:

1.,) A memorial signed at the Hungarian Scientific Academy on 1st of April of 1998. The State-
Measurements' data are document, and prove : that 0,8-1,7 gramms, or sometimes even less potassium 
is poisoning the kidney and the blood, and has a poisoning-effect of the mucous membrane. The signal 
of the file is: eml.mta.2 pages copy

2.) A memorial signed at the National Judicial Medical Institute, on 07 of. September in 1998. The 
memory documented by the memory(1), based on the measureing of the clinical poisoning , it confirms 
that the called quantity of potassium endangers the health of the people through the whole country. The 
signal of the file is Eml.IOI. one page copy.

3.) "There is too much potassium" (Deforms the human cells). Declaration of the New Word of 
Bratislava (Pozsonyi Új Szó). Jan Královich and Szénási published the data of the Slovak Scientific 
Academy's Experimental Plant-pathology- and Insect- Institute, with concrete explanning about the 
micro- and macro-effects of the overdosis of the potasium, which is the cause of the cell-deformity and 
the infertility, sterility. (17. issue, 16 of September 1988.) One page copy

4.) Tejfalussy András, a retorsion because of the exposure, reveal of the APARTHEID. "My dear 
Friend" ("Kedves Barátom") Sunday of the Hungarians (Magyarok Vasárnapja). 1st of April 2000.

ESTIMATE ADDRESSES!

1., Undersigned Tibor VERESS dipl. ing agriculture, journalist, editor of radio and tv-programmes 
(1088 Budapest, Gutenberg tér 4.), against the juridical persons and their employees, who are insisting 
to use an enforcement as well, in the affair, and case of the damage, harm, and injury to me and my 
family, and my associates, based on the civil and constitutional rights to launche an impeachement-
apropose, and constitutional rights to inclusion, comprisal: I propose an impeachement, and we declaire 
and bring an action against using enforcement as the follows:
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2., We declaire by the way: the measuring expert, András TEJFALUSSY the leader of the Agrianalisis 
Scientific Society's Center of Controlling Economy and Environment, in the deciding in this actual 
procedure, as he is interested in using the results of his measurements, therefore beside of Tibor 
VERESS, as an impeachement-apropose associate , and as an intervening person stands for against the 
authority which covers the apartheid.

3., This present impeachement-apropose, and action against using enforcement is declaired first: 
against the Hungarian State, secondly against the health- and retiring-insurrance institutes, thirdly 
against their collect-men, against the APEH (Tax and Finance Controll Institute), fourthly against the 
leaders of these institutes (who are organizing effectively these damages). Their aiding employees, 
because of their messed up office work, unreadable signatures, from outside - in the most of the cases - 
cant be identificated, and even for this must be call the leaders to account, by the law.

4., We are asking the persones who are committed the crime, let them call to account responsible in the 
case of organizing, doing apartheid, and aiding them, and also we ask, the whole damage they caused to 
me and us, must be payed on behalf of the Hungarian State, based on its whole responsibility, on the 
same level as in the USA, where they account for a person, for his damaged health, in the USA there 
was adjudge 8.8 million USD as compensation, at thw Court of Washington.. I ask, this sume must be 
the base, when they calculate, because it is forbidden to make difference beetween the health of the 
american, and hungarian people. First we ask the sentence of those who were commited the crime 
APARTHEID. Only after it the Court measure the damage caused by potassium-salt (KCl), and 
comprisal it into the debt we ocasionly have to the State, and the APEH (Tax and Finance Controll 
Institute), whiches get the insurrance-amounts for just an opposite-aim. Also we ask, the present 
request must be registered as a comprise proposal against the enforthing of the APEH (Tax and Finance 
Controll Institute), because for crime, nor the APEH has right to collect insurrance-amounts so called 
"as a tax".

5., The base of our impeachement against the National Health Cash-desk, the Hungarian State and their 
recovery office (APEH-Tax and Finance Controll Institute) is that the health and retiring-insurrance-
money was and is payed for to make wronger the Hungarians' health, and we have to break this 
APARTHEID. This is an obligatory averting of damage, without an empowering administration, where 
we have the base of our finance demand : Civil Code (PTK): 484-487 §, as an empowered demand. By 
the way, together with the Agrianalisis Scientific Society, the averted damage is equal with the state 
income-surplus, our demand is 1 % of this amount, what we declaire by this way, as legal reservation.
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6., The results of the attached files: (1., - Scientific Academy), the (2., - National Judicial Medical 
Institute), document, and verify the fact, that we, Hungarians were overdosised with potassium, which 
makes wronger the kidney-function, and so, it makes wronger the metabolism of every human cell. 
Using foreign experiment's results we know: also deform the descendant cells, and those organizm 
which are form an organ and/or organism, living structure. And not only ours, but also our descendents 
sons' bodies as well (3), and this is an APARTHEID, because only we suffer such damage. Those 
persons, who eat kosher (bio)foods, ab ovo can't be poisonned (by the potassium mixed into the 
artificial fertilizer, and the potassium mixed into the nonkosher salts and foods). Only those habitants, 
were and are poisonned, who can't get nonpoisonned plants, and nonpoisonned foods and drinks. It is 
justice to ask health-insurrance, and retiring-insurrance-money, who eat and drink the kosher salted 
foods and drinks. The minister-answering-writers (number: 8253) of the Parliament, and those, who 
were voted on it on 8th of December in 1992, and also the authors of the fals expert-opinion (number : 
10-175/ETT/IB/1993), those who also were used it, (attorneys, policemen, judges, etc.) all these state-
employeed we denounce, because of falsification of official document, misus its authority, 
APARTHEID, deception, complicity, etc.,

7.,We attache our documents (1)(2)(3)(4) for the measuring-verification of the APARTHEID caused by 
potassium-overdosis, we also report the attorney because they they refused the fact finding, what is a 
complicity. Even the Attorney at law is obligated to stand up against the APARTHEID by the law: Ist. 
1973., because it is improved in the attached documents.

Yours sincerelly: VT

8., Agreeing, as an impeachement-apropose associate, and as an intervening, on behalf of myself, my 
society, our sub-enterprenehurs, and representing our clients' interests as well, and against all kinds of 
the claims of the APEH/TB (Tax and Finance Controll Institute / National Health-Insurrance Institute) 
we declaire an impeachement-apropose, also because the APEH and Finance Controll Institute aids and 
abbetts against us, at the OTP (National Savings Bank), which is deceives a tax-account. This state-
retorsion is improved at the APEH, by tax-accounts.

Yours sincerelly: TEJFALUSSY András Budapest,

2000-07-04. Copy/ President of the APEH and
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