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A  KOMBINÁLÓDÓ  HATÁSOK  KÖVETKEZMÉNYEIT  NEM  ELHINNI
KELL, HANEM RENDESEN BEMÉRNI, S ANNAK ALAPJÁN JÓL DÖNTENI!

Előadás  vázlat  az  emberiséget  pusztulástól  menteni  képes  sokváltozós Antirandom
hatás-kalibráló mérési és azon alapuló zavarszűrt döntés-optimalizálási technikánkról:

1. Konfliktus és feloldás

A konfliktus:  Csak  a  kisgyerekeknek  elegendő  napi  5  gramm konyhasót  engedik  a
felnőtteknek  enni,  miközben  megengedték  a  konyhasó  patkányméreg  kálisóval  való
helyettesítését. Lásd az interneten az Izrael állami kosher tanúsítványos BONSALT-
ot, és a konyhasó helyett kálisóval sózást megengedő hazai élelmiszer-törvényt, és a
WHO kódex ajánlását, a konyhasó korlátozatlan mértékben kálisóval helyettesítésére.

A  feloldás:  A  fenti  sózási  csalás  kieszelőit,  megszervezőit,  végrehajtóit  és
nyomeltüntetőit  terroristákká kell  nyilvánítani.  A  Ringer  infúziós  oldattal  a  vérbe
juttatott, a szív számára optimális víz, konyhasó és kálium dózisokat kell alapul venni
az élelmiszerekre és azok fogyasztására vonatkozó minden előírásnál. (Nem a Ringer
dózis arányokat, hanem a konkrét dózisokat, s azok vérbe juttatási sebességét is!)

2. A hallgatóságnak is szól

Vannak, akik a Talmudból is tudják a tiszta desztillált ivóvíz és a tiszta konyhasóval
kellően sózás általános egészségvédő- és gyógyító hatását. (Lásd Taanith 10 a. lap és
Baba kamma 93 b.  lap).  A többieket  viszont  a  kormánynak  kellene felvilágosítania
arról, hogy romlik a nemzőképességük és rövidül az életük, ha folyamatosan rosszul
sóznak,  s  mivel  nem tudnak  egészséges utódot nemzeni,   valamennyi  ingatlanuk és
egyéb vagyonuk a nemzőképeseké lesz.

3. A profi történet egyszerű

1950-ben  Nobel  díjat  kaptak  a  túladagolt  kálium  és  a  hiányosan  pótolt  konyhasó
életrövidítő és nemzőképesség tönkretevő hatását a patkány- és ember kísérleteikkel
bebizonyító kutatók. Azóta az élelmiszerekben a szív számára optimálisnak több mint
a tízszeresére növelték a káliumot és kevesebb mint az ötöde alá csökkentették a
konyhasót.  Bebeszélik  mérgezőnek  a  napi  5  grammnál  több  konyhasót  és  a  tiszta
desztillált  víz  ivást,  valamint  a  savanyúság  és  cukor  fogyasztást.  Ezeket,  amelyek
csökkentenék a vér mérgezőre növelt káliumtartalmát. Bizonyítja a tudatos népirtást.



Code: hungarian-software-licence-project-for-calibration-the-digitalized-agrotechniques                      30./2

4. A profi történtet élénken (párbeszédesítés)

Miért írta azt, a nemzetközi nemzőképesség romlási statisztikákra hivatkozva, egy
izraeli kutató az Izraeli Haarec lapban, hogy 2050 után nem lesz nemzőképes nem
keleti  férfi? Felbiztatásként, hogy a nemzőképes keletiek készüljenek a káliummal
műtrágyázással  és  kálisóval  sózott  élelmiszerekkel  kipusztított  népek  ingatlanai
elfoglalására?

5. A profi történet emlékezetes

Ez egy hasonlóan emlékezetes történet, mint az amerikai kontinensnek az indiánok
megnyomorításával, kiirtásával elbirtoklása!

6. A profi történet mesélő használja a hangját

A  nemzetközi  méréstudományi  szabadalmaim  szerinti  ANTIRANDOM  sokváltozós
műtrágya- hatás mérés közvetlenül is megjeleníti, hogy a káliummal is műtrágyázott
talajon stresszhelyzetben, vagyis aszálykor, fokozottan pusztulnak a nitrogénnel is
műtrágyázott  növények.  A  kevéstényezős  „random”  mérések  zavaros  eredményei
alapján az ellenkezőjét tanították,  tanítják!  Azt, hogy javítja a nitrogén műtrágya
hasznosulását a káliummal is műtrágyázás. 

7. A profi történetmesélő ki tudja tartani a csendet

Aki nem hiszi el a műtrágyával túladagolt káliumnak a sejtközi folyadék mérgező és
ezzel a sejteket mérgező hatását, annak licenctulajdonosként megengedhetem, hogy a
nagyköltségű anyagvizsgáló műszereket teljesen mellőzhetővé tevő fenti Antirandom-
biomonitoros mérést a saját fóliaházában – nyilvánosság előtt, de általam ellenőrzött
módon - megismételhesse a nitrogén, foszfor és kálium műtrágya dózisai és az aszály
(túlmelegedés és vízhiány) együttes biológiai következményei megjelenítésére.

8. A profi történetmesélő történetbankot épít.

1980-an a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Agrokémiai Főosztályának az
akkori  vezetője,  Professzor  Dr.  Nagy  Bálint  egy  értekezleten  kijelentette,  hogy
alkalmatlan a tényleges hatás vizsgálatokra az általuk addig országosan alkalmazott
randomizálásos mérés. Elismerte,  hogy az általam feltalált  sokváltozós Antirandom
software és mérő létesítmény terv szerinti módon kellene a mezőgazdasági műveletek
biológiai hatásait ténylegesen bemérni, helyesen „kalibrálni”. Egy akkori beosztottja,
Dr. Buzás István is leírta később egy könyvében. Tehát a randomizált mérés miatti
kalibrálási probléma és az elhárításának lehetősége, módja azóta hivatalosan ismert. 
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A vonatkozó „történetbank” megtekinthető a www.tejfalussy.com honlapon és az azon
belül működő korábbi honlapjaimon.

9. A profi történetíró elmélyülten tud hallgatni

Itt most el szeretném hallgatni az állami főhivatalnokok és kutatók általam kiderített
személyes érdekeltségeit a vegyszer hatások hamis kalibrálásában. Már tudjuk, hogy
személyesen kik és hogy akadályozták a tényleges hatás kalibráló méréseket. A nem
kalibrált és vagy tudatosan hamisan kalibrált közveszélyes mezőgazdasági nagyüzemi
növénytermesztési  technológiákat  újabban  műholdvezérléssel  akarják  automatizálni
(digitalizálni), ami elképesztő további tudományos bűnözés!

10. A profi történetíró nem akar tökéletes lenni.

A fenti történet nyilvánvalóan nem teljes, de nem az én dolgom lenne tökéletesíteni,
hanem a bűnüldöző hatóságoknak. Részünkről az emberek döntéseit szeretnénk sokkal
többtényezőssé és pontosabbá tenni a sokváltozós Antirandom mérések eredményei
helyes értelmezésére is alkalmas személyes döntés optimalizáló, APLA programunkkal.

Verőce, 2018. június 22.

Tejfalussy András

Utóirat:  A  fenti  történet  strukturálása  Győrffy  Kinga  „Mi  különbözgeti  meg  a
sztorizgatást a profi történetmeséléstől” című előadása szerinti próbaverzió. Ezúton
is tisztelettel megköszönjük értékes tanácsokat tartalmazó előadását. (M5, Mindenki
Akadémiája, 2018-06-20.)  https://www.youtube.com/watch?v=AkUi75srEMg

Mellékletek:  TÖBBVÁLTOZÓS  MEZŐGAZDASÁGI  TECHNOLÓGIÁK
KALIBRÁLÁSA:  AIM-modell-No.2.,  FTF-48/91.,  TGR-102a  kiertekeles,
Stressz-tolerancia-antirandom-meres-paprikaval-1983-92.,  TulSokKaliumKaraik,
AAMK-180418,   GasparicsEmese990309

https://www.youtube.com/watch?v=AkUi75srEMg
http://www.tejfalussy.com/
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MEZŐGAZDASÁGI TECHNOLÓGIÁKAT KALIBRÁLÓ RENDSZER

Készítették: Tejfalussy András  feltaláló és 
PhD Biczók Gyula KTM főosztályvezető
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Az ANTIRANDOM-analizis fent megjelenített eredménye: A fekete parcellákon 125 tonna/hektárnál több volt a termés.
A nitrogén és a foszfor műtrágya csak ott hasznosult jól (az optimális vetési sűrűségnél), ahol nem használtuk a kálium-
műtrágyát! A vízszintes parcella sorokban 60, 70, 80, 90, 100 ezer tő/hektár volt a vetési sűrűség. A legjobb termést a 80
ezres vetési sűrűség eredményezte (a kálisóval nem műtrágyázott parcellákon). A nitrogén optimális dózisa 120-180 kg
között volt. Mind a négy térnegyedben termés rontó hatású volt a 100 és 200 kg/ha kálium és a 200 kg/hektár foszfor is.

Kód: TGR-102a kiértékelés

A TGR-102a analízis eredménye

            30./14
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STRESSZ-TOLERANCIA-ANTIRANDOM-MÉRÉS PAPRIKA JELZŐNÖVÉNNYEL (1983-92)

Káliummal soha sem műtrágyázott talajt tettünk a cserepekbe, azért, hogy a talaj vízben önmagától
oldódó kálium tartalmának a kálium műtrágyával való növelésének a hatását jobban lehessen látni a
növényekre, a növények stressz- és egyéb stb. hatásokra védekezési és alkalmazkodó képességére. 

A négy térnegyed cserepeibe négy paprika fajta  lett  palántázva.  Vízszintes  irányban a nitrogén
műtrágya dózis úgy hullámzik, hogy a függőleges sorokban 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, a nitrogén műtrágya
dózis. A középső sorokban a legnagyobb, onnan visszacsökken 4, 4, 3, 2, 1, 0, 0 -ra. A két szélső
függőleges sorban a szegélyhatás kompenzálására 0 a nitrogén dózis. A két középső függőleges
sorba, a négy térnegyed különböző fajtái jól elkülönítésére, nem tűzdeltünk palántákat.
Minden egyes vízszintes sorban valamelyik fajta, tűzdelési időpont, kálium dózis és foszfor dózis
kombinálódik  az  Antirandom  tervező  software  szerint  „tükörszimmetrikusan”  egymásra
szuperponált hullámzó hatások, az ezek szerinti biológiai hatás mérési változók (zavarmentesítő)
ANTIRANDOM mérési elrendezésének megfelelően:
 
                                                  Fajta-1.  Fajta-2.

Fajta-3                       Fajta-4.
Közvetlenül látható, hogy a káliummal korábban nem műtrágyázott talajnak a kálium műtrágyával 
megnövelt vízoldható kálium tartalma következtében mind a négy paprikafajta látványosan pusztul, 
mert elveszítette az aszállyal szemben védekezési képességét, és a nitrogén és foszfor hasznosítási 
képességét is. Vagyis – szemben a korábban általánosan elfogadott hamis elmélettel – a káliummal 
műtrágyázás nem növeli, hanem hatásosan akadályozza a nitrogén műtrágya (és foszfor műtrágya) 
hasznosulását, és ezáltal – különösen aszálykor – a gazdaságokat eladósító, országos károkat okoz. 
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A mérést a kutatóintézetünk 9 év múlva megismételte, mert az Egyetem a káliummal műtrágyázás nitrogén
műtrágya hasznosulást okozó hatását ellenkezőleg jelentette (hazudta) a Magyar Tudományos Akadémiának.
A megismételt mérésnél a kálium-klorid mellett az izraeli kálium-nitrát műtrágya hatását is megjelenítettük,
miután egyesek a káliummal műtrágyázás károkozó hatását a kálium-kloridban lévő klórnak tulajdonították,
s a kálium-nitrát műtrágyában egyáltalán nincs klór. Az új Antirandom Biomonitor megjelenítette, hogy az
izraeli  kálium-nitrát  műtrágya  is  hasonló károkat  okoz,  mint  a  kálium-klorid.  A megismételt  mérést,  az
eredmény hamisítás akadályozásához, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium három illetékes
szakértőjével együtt tekintettük meg, s a látottakat együtt értékelve ki, az alábbi jegyzőkönyvben rögzítettük:

Verőce, 2018-06-24.
Tejfalussy /Sydo/ András
ATT kutatóintézet vezető



30./17 
   TulSokKaliumKaraik

Ellentétben a műtrágyázási tanácsadók nem lankadó híreszteléséivel, a káliummal műtrágyázással
a talajban a vízben oldható kálium mennyiségének az agyagásványból magától pótlódó 90 mg/kg
fölé növelése súlyosan egészségkárosító hatású. A káliummal műtrágyázás védekezés képtelenné
teszi  a  növényeket  a  veszélyeztető  hatásokkal  szemben  és  ezáltal  betegíti.  A  káliummal
műtrágyázással megnövelt káliumtartalmú növény pedig az ezeket fogyasztó állatok és emberek
egészségét, nemzőképességét, szaporodási képességét (reprodukcióját) is súlyosan veszélyezteti!

(Mások által publikált kísérletek szerint a kosok negyedik nemzedéke képtelen lett utódot nemzeni
a kálisóval műtrágyázott legelőn tartott birkáknál!) 
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Tejfalussy‘s basis softwares & construction basis planes productions: Click on any of the Patent Numbers below 
to see the details of the patent -
---------------------- Basket Patent Number Title HU180836 APPARATUS FOR DETERMINING 
CHARACTERISTICS OF LIVING CREATURES AND/OR DETERMINING PROCESSES OF THEIR 
TEACHING AND/OR FOR FINING THE OPTIMUM DE3274378D No English title available. DE3267391D No 
English title available. HU201204 MEASURING ARRANGEMENT FOR CARRYING OUT ENERGY-SPARE 
AND EFFECTIVE PLANT-CHEMICAL TEST MEASURING IN CLOSED SPACES E.G. PHYTOTRONS 
HU195323 CALIBRATINNG MEASURING METHOD NEEDED BY OPTIMIZATION OF THE 
UTILIZATION OF SOIL AND/OR LAND, AS WELL AS SAMPLER HU195007 METHOD AND CIRCUIT 
ARRANGEMENT FOR DISPLAYING CHARACTERISTICS HARMFULLY INFLUENCING THE DUTY 
TIME OF SUBSTANCES AND OBJECTS FOR USE HU194997 METHOD FOR SELECTING MATERIALS 
AND TECHNOLOGIES BEING MOST SUITABLE TO THE DETERMINED PURPOSE AND FOR 
DETERMINING THEIR CONDITIONS OF APPLICAT HU193144 SPRAYER FOR TESTING 
AGROCHEMICAL INTERACTION OF MULTIFACTOR HU191761 METHOD FOR THE PROCESS 
CONTROL HU191532 METHOD FOR ARRANGING AND MEASURING SOIL SAMPLING HU191175 
APPARATUS FOR GENERATING TEMPERATURE GRADIENT FOR GRADIENT HEAT TREATING 
CARRIED OUT IN TRADITIONAL ANNEALING FURNACE HU181604 METHOD AND APPARATUS FOR 
DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TOLERANCE RANGES OF TECHNOLOGICAL 
PARAMETERS, PREFERABLY FOR DETERMINING TH HU49278 METHOD FOR MEASURING SPATIAL
HOMOGENITY FOR OPTIMIZATION OF MATERIALS AND TECHNOLOGIES, E. G. FOR DETECTION 
AND ELIMINATION RESP. TECHNOLOGIC HU48790 MEASURING ARRANGEMENT FOR CARRYING 
OUT ENERGY-SPARE AND EFFICIENT PLANT-CHEMICAL TEST MEASURING IN CLOSED SPACES 
E.G. IN PHYTOTRONES HU39257 CALIBRATION MEASURING METHOD AND MEASURING 
ARRANGEMENT REQUIRED FOR OPTIMIZING THE SOIL AND AREA USING HU39026 PROCESS 
ADJUSTING METHOD AND APPARATUS FOR CARRYING OUT THE METHOD HU37474 METHOD FOR
ARRANGING AND MEASURING SOIL SAMPLING HU34833 METHOD AND APPARATUS FOR 
INDICATING FEATURES INFLUENCING HATMFULLY THE LIFE OF CONSUMER GOODS AND 
MATERIALS HU34832 COMPORATIVE MEASURING METHOD OF MATERIAL AND TECHNOLOGY 
FOR SELECTING AND DETERMINING APPLICATION CONDITIONS OF OPTIMUM MATERIALS AND 
TECHNOLO AT23746T No English title available.
MAGYAR SZABADALMAK: P N P9602081 Tejfalussy András Elõzõ szabadalmak kombinálása és optimalizáló 
szoftverek P N P9102614 Tejfalussy S. András Eljárás környezetbarát növénytermesztésre, és annak 
optimumszabályozására P É P0103479 Tejfalussy András Ivóvízdesztillálásnál felhasznált hõenergiát háztartási 
víz tisztítására és melegítésére, hûtõvíz-takarékosan újra hasznosító házi víztisztítási eljárás P N 201204 
P8600001 Tejfalussy András Mérési elrendezés energiatakarékos és hatékony növény-vegyszer vizsgálati mérések
elvégésére zárt terekben, például fitotronokban. P N 195323 P8404899 Tejfalussy András Talaj- és/vagy 
területhasználat optimalizálásához szükséges kalibráló mérési eljárás, valamint mintavevõ eszköz P N 195007 
P8303683 Tejfalussy András Eljárás és berendezés használati tárgyak és anyagok élettartamát károsan 
befolyásoló tulajdonságok kimutatására P N 194997 P8303104 Tejfalussy András Eljárás meghatározott célra 
legalkalmasabb anyagok és technológiák kiválasztására és alkalmazási feltételeik meghatározására az anyagok 
és technológiák összehasonlító vizsgálata alapján P N 193144 P8101695 Tejfalussy András Permetezõ, 
többtényezõs agrokémiai kölcsönhatás-vizsgálatokhoz P N 191761 P8500040 Tejfalussy András Folyamat 
beszabályozási eljárás P N 191532 P8302278 Tejfalussy András Eljárás talajmintavétel elrendezésére és mérésére
P N 191175 P8100883 Tejfalussy András Berendezés hõmérséklet gradiens létrehozására hagyományos hõkezelõ 
kemencében végzett gradiens hõkezeléshez P N 181604 P8101443 Tejfalussy András Eljárás és berendezés 
technológiai paraméterek tûréstartományai közötti összefüggés, pl. optimális kapcsolat meghatározására P N 
180836 LU0247 MTA Mezõgazdasági Kutató Intézete Eljárás élõ szervezetek tulajdonságainak és/vagy nevelési 
eljárásainak vizsgálatára és/vagy az optimum megkeresésére P N 166545 CE0902 Csepeli Fémmû 
Befogószerkezet preciziós ellenállásmérésekhez P N 163839 CE0781 Csepeli Fémmû Eljárás és berendezés 
fémkohászati technológiák optimálására.

Another information see on our internet home pages: www.aquanet.fw.hu inside of www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com-on/
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Egy, a hazai nyilvántartásból „eltűnt” megadott szabadalmam: 
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epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=Hu

Az Országos Találmányi Hivatal által újabban már nem talált, abbamaradt szabadalmi ügyvitelű szabadalmi 
bejelentéseim Országos Találmányi Hivatali alapszámai: 

CE-1110.

CE-1112.

TE-775.

TE-909.  
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Budapest, 2018. 04. 18.

ALL RIGHTS RESERVED!
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Iratjel: GasparicsEmese990309


