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Nemzeti CBA boltok kálisóval mérgezett élelmiszert árulnak 
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A CBA SÓZÁSI CSALÁSA,  A KÁLISÓVAL SZÍVMÉRGEZŐ "SÓKAT" 
ÁRULÓKAT FELJELENTÉS. 
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A Legfelsőbb Bíróság eltüntette a kálisóval mérgezők ellen benyújtott fenti megállapítási keresetet! 

 www.tejfalussy.com



4/16. oldal, 2013-08-30,  Kód: nemzeti-cba-boltok-kalisoval-mergezett-elelmiszert-arulnak-130830 

TUDATOSAN MAGYARÁZZÁK BE A MÉRGEZŐ KÁLISÓVAL KEVERT SÓK JOBBSÁGÁT: 
 
A vérszérum víz, nátrium, kálium, klorid arányait életveszélyesen elrontó mérgező kálisóval kevert 
szabványsértő „étkezési sók” egészségjavítónak elhitetését előbb a Béres Rt. kezdte meg, a Magyar 
Tudományos Akadémia segítségével, azzal, hogy elkezdték a kb. NaCl:KCl= 1:1  arányú VIVEGA 
árusítását a Béres Egészségtár boltjaiban. Ezután a bioboltok is kezdték árulni, kb. 7800 Ft/kg áron. 
E rábeszélők a 3 Nobel-díjas kutató és Béres József saját mérései alapján is jól tudták, de a Szlovák 
Tudományos Akadémia is közzétette az arra utaló mérési eredményeiből is, hogy már az is ásványi- 
anyag- és vitamin-hiányossá teheti az állati és emberi sejteket, és rákot és ivartalanságot is okozhat, 
ha kálisóval műtrágyázással növelik az élelmiszereket növényi alapanyagai káliumtartalmát! Lásd:  
 
1./ A vérszérum élettanilag optimális, természetes víz, nátrium, kálium, klorid arányai, amelynek az 
általánosan alkalmazott fiziológiás infúziós Ringer oldat só-dózis-arányai pontosan megfelelnek: 

Az oldat további kb. 99%-a a desztillált nagytisztaságú víz (H2O). 
 
2./ Dr. Béres József, kutatóként észrevette, hogy rákot okozhat a növelt káliumtartalmú élelmiszer.  
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A hazai alkotmányok által a bíróságon nem felelősségre vonhatónak nyilvánított akadémiai kutatók 
szervezték meg a kivégzőméreg kálisó gyógyhatásának a bebeszélését és VIVEGA szabadalommal 
elismerését: 
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Az 1950-ben Nobel-díjjal elismert kutatók hatáskalibráló mérései a konyhasó helyett kálisó evésről: 
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EKG TORZULÁSBÓL IS LÁTHATÓ, HOGY A 24 ÓRA FOLYAMÁN FOKOZATOSAN EVETT-
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IVOTT 2-4 GRAMM KÁLIUM IS MÁR RONTJA EGY (ELŐTTE EGÉSZSÉGES) FELNŐTT 
SZÍVMŰKÖDÉSÉT, KÖZISMERT TANTÉTEL MINDEN ORVOSI EGYETEMEN: 
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EGÉSZSÉGES FELNŐTT 1 NAPI KÁLIUM SZÜKSÉGLETE CSAK KB. 0,2-0,4 GRAMM. 
JELENLEG MINDENKINEK NAPI 4,7 GRAMM „ÁTLAGOS KÁLIUM” FOGYASZTÁST 
ÍRNAK ELŐ. MIVEL EZ 24 ÓRÁRA IS SOK, MINDEN MAGYART MÉRGEZNEK VELE, 
EGY ÓRÁN BELÜL 20-40 MVAL-NÁL (KB. 0,8-1,6 GRAMMNÁL) TÖBB KÁLIUM IS  
TÚL SOK.EZ IS ALAPTANTÉTEL AZ ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZ- KÉPZÉSBEN: 
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TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MÛTRÁGYÁZÁSBAN 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. De 
ugyanígy probléma a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a 
gabona korai érése is, amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez 
Královic mérnök szerint a káliumtartalomra vezethető vissza. 

HIÁNYZÓ MIKROELEMEK  

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 kálciumot 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.  
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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 kálcium a cink 
felvételének blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti. 

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 aminósavak 
felvételét - amelyek a mikroorganizmusokat táplálják - így azok elszaporodnak, a növényeken 
betegségek jelennek meg. 

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 gyomirtót 
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 
megintcsak 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. De nemcsak a növények ellenállóképességét, 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 a annak 
minőségét 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. 
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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)  
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A KONYHASÓHOZ KÁLISÓT KEVERTETÉS, ÉS AZ ÉLETTANILAG OPTIMÁLIS NAPI 15-
25 GRAMM KONYHASÓ PÓTLÁST MAGAS VÉRNYOMÁST OKOZÓNAK FELTÜNTETÉS, 
EGY LEVISH DAHL NEVŰ KUTATÓ PATKÁNYOKON VÉGZETT HATÁS KALIBRÁLÁSI 
MÉRÉSI EREDMÉNYÉT EMBERRE HAMISAN ÁTSZÁMÍTÁSRA ALAPOZÓ CSALÁS: 

 

 
 
 

 www.tejfalussy.com



16/16. oldal, 2013-08-30,  Kód: nemzeti-cba-boltok-kalisoval-mergezett-elelmiszert-arulnak-130830 
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