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A káliummal műtrágyázás óriási kárait elhárító nyilvános projekt

Cél: Mindenhol meg kell tiltani a kálium műtrágyák használatát, ahol nem csökkent 90 mg/kg alá a 
talaj vízoldható káliumtartalma.

Több évtizedig vizsgálták elemezték a termőtalajok vízoldható káliumtartalmát növelő műtrágyák hatásait. 
A termésnövelő hatásuk sehol sem volt bizonyítható. A Gödöllői Egyetem Kompolti Kutatóintézete szerint 
több évtized alatt sem javította a búzatermést. Az ún. „EOTK”-s országos műtrágyázási tartamkísérletekben 
borsónál és monokultúrás kukoricánál sem javította. Az is kiderült, hogy Kínában és iszlám országokban 
szinte nem használnak kálium műtrágyát az alkalmazott nitrogén és foszfor műtrágya dózisaihoz viszonyítva.

Az általam szabadalmaztatott Antirandom biomonitorral bárhol megjeleníthető a kálium műtrágyák, pl. 
a káliumklorid vagy káliumnitrát igen kártékony hatása. A növények elveszítik miattuk a talaj nitrogén- és 
foszfor ellátottsághoz alkalmazkodni tudásukat, katasztrofálisan megnövelve az aszálykárt. Lásd melléklet- 
1. Nagyüzemi gépekkel is több tízezer parcellával végeztünk el Antirandom biomonitoros hatásvizsgálatokat,
ezek is mind a kálium műtrágyák károkozó hatását igazolták. Lásd a www.tejfalussy.com honlapomon.

1988-ban megjelent, egy „nem tudományos folyóiratban”, a Pozsonyi Új Szóban, hogy el kell érni, hogy a 
talajokban visszacsökkenjen a vízoldható káliumtartalom a műtrágyázás előtti 90 mg/kg -ra, mivel a növelt 
vízoldható káliumtartalom mindenféle károkat okoz a növények beltartalmában (csökkenti a cukorrépa 
cukortartalmát és a burgonya keményítőtartalmát stb.). Növeli az állatok és emberek táplálékául szolgáló 
növények káliumtartalmát, mérgezőre növelve az anyagtej káliumtartalmát, a sejtek mikro- és makroelem 
felvételét gátolva, mindenféle egészségi károkat, rákbetegségeket, ivartalanodást stb. is okoz.

A Pozsonyi Új Szóban lapban ezekről megjelent cikket a Szlovák Tudományos Akadémiai Kísérleti 
Növénykórtani és Rovartani Intézetéből egy Jan Královich nevű mérnök szivárogtatta ki, s miután nem 
jelent meg vele szemben hivatalos cáfolat, hitelesnek tekinthető. Vagyis sokkal tisztességesebbek mint a 
magyar kutatóintézetek. Nálunk a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet sorozatban jelenteti meg az olyan 
cikkeket amelyek a kálium kifogyásával riogatnak. A gazdák azért nem vehetik észre a csalást, mert csak a 6 
évnél tovább szüneteltetett kálium műtrágyázást után látszik meg, hogy a káliummal nem műtrágyázott 
földön sokkal kisebb az aszálykár, mint a káliummal műtrágyázott környező földeken. Azután lesz látványos 
a különbség, ha már visszacsökkent a talaj vízoldható káliumtartalma a 90 mg/kg körüli optimálisra.

Közismerten, a sok kálium műtrágyát használó országok talaj- és növénykutatói kutatói szinte mindegyike,
a kálisóval műtrágyázásra felbiztató nemzetközi Potash cég kedvében igyekszik járni. Ezek bíztatják fel arra
a gazdálkodókat, hogy a kálisóval műtrágyázzanak, ezzel védjék ki a vízoldható kálium kifogyását. Holott
a hazai talajok káliumkészlete 1-6%, vagyis kifogyhatatlan „kálium bányának” tekinthetők, ahonnan a 
vízoldható kálium nagyon sokáig automatikusan pótlódhat, hogy ne csökkenhessen 90 mg/kg alá.

Az a megoldás, hogy a meglévő talajlaboratóriumok évente mérjék a termőterületek vízoldott 
káliumtartalmát, és a szaktanácsadók mindenhol addig tiltsák a kálium műtrágyák használatát,
ameddig a talaj vízoldható káliumtartalma 90 mg/kg felett van a talajmintákban. Homoktalajon
szükség lehet „starter káliumra”, azonban a vetőmagok héjának a mag belsejéhez képest kb. 10-szeres 
káliumtartalma többnyire elősegíti, hogy a gyökerek lejuthassanak a káliumot tartalmazó talajrétegbe.

Mellékelem a „Túl sok a kálium” című Új Szó cikket (melléklet-2). 

Mellékelem a kálium túladagolás betegítő, rákkeltő, stb. életrövidítő és ivartalanító hatását Nobel díjas 
kutatók hatásmérései alapján bizonyító könyvből kiírt betegség tüneteket is, amelyek bizonyítják a Jan 
Královich mérnök által az Új Szó cikkében ismertetett fajirtó hatású egészségi károkat (melléklet-3).
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Melléklet-2:

Megjegyzés: Az hazai orvosi tankönyvek szerint egy embernél 1 vagy 2 gramm kálium szájon át 1 órán 
belül bejuttatása is veszedelmesen mérgező.  Az Országos Élelmezési és Táplálkozás-tudományi Intézet 
által 1985-ben végeztetett klinikai hatásvizsgálatok alkalmával a fél liter vízzel szájon át bejuttatott 
0,88 gramm kálium tízből tíz, előtte egészséges felnőttnek 50%-osra csökkentette le a veseműködését,
és a kétszerese mindegyiküknél mérgezőre növelte a vérszérum kálium tartalmát. Ezek is bizonyítják, 
hogy mindaz igaz, amit Jan Královich mérnök az Új Szó lapban nyilvánosságra hozott! Ezek tudatában, 
ezek ellenére, a hazai hivatalos szervek és a hivatalos média ma is azt terjesztik, hogy 1 óra alatt bejuttatva 
sem lehet mérgező a 70 grammnál kevesebb káliumnak a szájon át bejuttatása, és konyhasó helyett kálisót 
ajánlanak ételízesítésre, lásd az interneten a „Star kóser tanúsítvánnyal” is árusított Bonsalt (Jósó)-t!

Tudni kell, hogy a felbíztatás miatti egészségi stb. károkat a felbíztató köteles megtéríteni, lásd Ptk!
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Melléklet-3:                                                                                              Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

NOBEL-DÍJAS  KUTATÓK  MÉRÉSEI  IS  BIZONYÍTJÁK,  HOGY  SZÁMOS  BETEGSÉG
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  („FIZIOLÓGIÁS”)
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi  Könyvkiadó  (Budapest,  1976)  „Technika  a  biológiában  8”  c.  kiadványában,  „A
biológia aktuális  problémái” főcím alatt  található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet.  Aki írta,  az
akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall,
Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és
biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció
mérési  eredményeire  is  hivatkozik.  (Az  alábbiakban  zárójelben  jelzem,  hogy  a  könyvből  itt  idézett
megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT,
HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK
VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK
SZERINT  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  VAGY  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  ÁLLATOKON
(PATKÁNYOKON)  ÉS  EMBEREKEN  IS  MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,
MIKÖZBEN  A  SZERVEZET  ELETROLIT-  HÁZTARTÁSÁNAK  EGYRE  SÚLYOSABB  ZAVARAI
TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan  a 
következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki.
(167)

3./  A különböző strasszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,  
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
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12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést,  renintermelő vesedaganatok 
jönnek létre. (169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,   klitorisz-
megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés 
gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, 
hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert,  hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két
legfőbb  okot  részint  elhallgatják,  részint  ellenkező  hatásúnak  tüntetik  fel.  Az  élettani  optimum szerinti
(fiziológiás  mértékű)  sópótlást,  a   vér  elektrolit  nátrium  :  kálium  :  víz  arányának  megfelelő  étkezést
„elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és
a  fiziológiás  infúziós  Ringer  oldat  azonos  nátrium  és  kálium  aránya  igazolja,  de  az  is,  hogy  kálium
túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi,
fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a
Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni, ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)

Verőce, 2008. június 30.                                    

 Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT,  2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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Sokkal többe került, hogy szinte mindenhol, kb. 1960-tól, állandóan káliummal műtrágyáznak ahelyett, hogy
csak ott alkalmaztattak volna káliumos műtrágyát, ahol 90 mg/kg alá csökkent a vízoldható káliumtartalom. 

A javaslatom alapján elmaradt károkozás éves összegéből a Polgári Törvénykönyv alapján 20 évig évi 1% 
megbízás nélküli kárelhárítási díjra tartok igényt a Magyar Államtól, mint a hazai állami illetékesek helyett 
megbízás nélküli kárelhárítást elvégzett ügyvivő, mely összegből a nekem segítő szakértőket jutalomban 
kívánom részesíteni.  

Budapest, 2017. 01. 12.

Tejfalussy András
oknyomozó hatásmérés tudományi kutató mérnök feltaláló   
www.tejfalussy.com

A www.aquanet.fw.hu honlap jelenleg a www.tejfalussy.com honlapon belül működik.

A Magyar Államot tájékoztatásként, Orbán Viktor miniszterelnök úr részére is megküldve!

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
orfktitkarsag@orfk.police.hu

titkos másolat:. . .
dátum:2017. január 12. 19:42
tárgy:A káliummal műtrágyázás óriási kárait elhárító nyilvános projekt
küldő:gmail.com
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