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Tisztelt Fazekas Úr!

Amikor a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért által rendezett összejövetelen egymással szemben ültünk 
az ebédnél, már említettem az alábbi problémát. Sajnos a mai napig is fennáll. Javaslom, hogy személyesen  
is lépjen fel a mérgező káliumműtrágyázás ellen. Csak annyit kell tennie, hogy a Szakbizottságuk megtiltja,  
hogy ott is műtrágyázzanak káliummal, ahol a talaj vízoldható káliumtartalma  nem csökkent 90 mg/kg alá!

A káliumműtrágyázás mérgezőre növeli a talaj természetes, a növények számára optimális 90mg/kg vízoldott  
káliumtartalmát. A káliumműtrágyázott talajokban a növények elveszítik az alkalmazkodó képességüket a 
bennük mérgezőre növekedett káliumtartalom miatt. A káliumműtrágyákkal növelt káliumtartalmú növények 
fokozottan  pusztulnak  aszálykor.  A káliumműtrágyával  többszörösére  növelt  káliumtartalmú  növények 
megmérgezik az  ezeket  fogyasztó állatokat  és  embereket.  Tönkreteszik a szaporító szerveiket.  Például  a  
kísérletben  káliummal  is  műtrágyázott  mezőn  tartott  kosok negyedik  nemzedéke  nemzőképtelen  lett,  és 
1950-ben Nobel díjat kaptak azok a (mellékvesekéreg) kutatók, akik biológiai hatás vizsgálataik méréseivel  
patkányoknál és embereknél bebizonyították az élelmiszer többszörösre növelt káliumtartalma és csökkentett  
nátriumtartalma magas vérnyomást, szív- és keringési zavarokat, ideg- és izomműködés rontó, életrövidítő és 
nemileg is eltorzító, tönkretevő ivartalanító, azaz fajirtó hatásait. A nyugati országok népeit ez óta mérgezik a  
káliumműtrágyázott növényekkel. Ez a valódi oka, hogy egy izraeli tudós nemrég közzétette, hogy a nyugati  
férfiak 2050-re nemzőképtelenségét várják. Lásd:  101. E-mail könyv: Konkrét hatás mérési bizonyítékok az 
izraeli kutatók által a „nyugati férfiak” 2050-re jósolt teljes ivartalanodásának eltitkolt okáról, ami a mérgező 
kálium (http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf).

(A keleti népeket nem ivartalanítják sem mérgezően káliumműtrágyázott növényekkel, sem konyhasó helyett 
kálisóval ételízesítéssel, sem a túladagolt kálium mérgező hatásait csökkentő élelmiszerek fogyasztása elleni  
kampányolással. (A mérgező káliumtöbbletet a desztilláltvíz ivás, a konyhasó, a savanyúságok és cukor tudja  
csökkenti a vérben. A hazai propagandagépezet ezek mindegyikét betegítő életrövidítő hatásúnak beszéli be.)

A periodikus káliumműtrágyázást arra alapozva alkalmaztatják, hogy 26 évig mindenhol mindenhol csak a  
termesztési költségeket növelte. Nem csak az őszi búzánál, de a borsónál és a monokultúrás kukoricánál is,  
az Egységes Országos Trágyázási Kísérletek (EOTK) általunk beszerzett hivatalos jelentései szerint, lásd:  
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/EOTK-CSALAS-MONKUK.htm.

A mérgező káliummal periodikus műtrágyázást ajánló egyetemi kutatói pályázatot, energia megtakarításként 
értékelték és megjutalmazták. A káliummérgezés tudományos akadémiai kutatóintézeti szervezői összevissza 
hazudnak,  lásd  http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/71.emailkonyv:nemzeti-televizios-
tematika.pdf, (27/50. oldal). Nem „elhinni” kell a kálium túladagolás hatásait, hanem tisztességesen bemérni!

Verőce, 2018-02-19.

Jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.), bárhol való terjesztésre közzétette,  
igényt jelentve be az ügyviteli munkadíjra: 

Tejfalussy András  oknyomozó mérnök feltaláló,  korábbi  minisztériumi,  országgyűlési,  önkormányzati  és 
tudományos akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő (sz.szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 
Verőce, Lugosi u. 71., (www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, + 36 20 218 14 08)
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