Fajirtó állami bűnszervezet elleni feljelentésként kapja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető Lázár János:
AZ MTA BŰNÖZŐGÁRDÁJA SZERVEZTE ÉS FEDEZI A MÉRGEZŐ KÁLIUMMAL FAJIRTÁST
Idézet a kálium műtrágyázást népszerűsítő, ellenvéleményeket szembehazudó MTA Talajtani Kutatóintézeti
alkalmazott dr. Kádár Imre 1992-ben kiadott „A növénytáplálás alapelvei és módszerei” című könyvéből.
Az alábbi idézet a könyv 341. oldaláról származik. Kádár Imre értelemzavaró, hibás, ellentmondásos
szóhasználatait, a másoktól átvett megállapítások megértését nehezítő értelmezéseit aláhúzással emeltem ki!
„ A műtrágyázott takarmányok negatív állatélettani hatásáról ritkán olvashatunk. Érdemes utalni
néhány forrásra, melyek általunk ugyan nem elbírálhatóan, de érzékeltetik az egyoldalú trágyázás ilyentén
következményét (In: STAUB 1983)
1. Anhelt és HAHN (1973) adatai szerint a hivatalos szaktanácsadás szerint intenzíven trágyázott NPKnyomelemekkel „kiegyensúlyozottan” táplált, legelőn tartott birkák spermaminősége romlott és az állatok
gyakran terméketlennek bizonyultak. A komposzttal, szervestrágyázott legelőn tartott állatoknál mindez nem
jelentkezett.
2. GOTTSCHEWSKI (1974) 5 éven át házinyulakkal folytatott kísérletsorozatban azt találta, hogy a
biotakarmányok etetése során kevesebb a halvaszületés; mind az anyagállatok, mind az embrió
egészségesebb a műtrágyázott kontrollhoz viszonyítva.
3. A szerző más forrásokra utalva kiemeli, hogy a generatív szövetekben és szervekben károsodásokat
figyeltek meg, mely az utódokon kifejezettebben jelentkezett. Patkányokkal és macskákkal több nemzedéken
át folytatott takarmányozási kísérletekben bizonyították, hogy míg az első nemzedék némileg lefogyhat a
rossz minőségű tápláláskor, a második és harmadik nemzedéknél már súlyos deformációk és
csontelváltozások állhatnak elő. A negyedik nemzedéknél megkezdődött a kipusztulás.
Megjegyezzük, itt a táplálékot hőkezeléssel denaturálták, nem trágyázással változtatták meg. A
szerző szerint azonban a hatás analóg lehet az egyoldalú nagyadagú műtrágyázás esetén. A táplálék
deformálódik, értéktelenebbé válik, mely a növény-állat-ember, végső soron a teljes ökoszisztéma (benne az
emberi faj) degenerációját eredményezi. „Unokáink erről többet fognak tudni” - véli STAUB (1983). ”
Kádár Imre a fenti kutatók helyes megállapításait úgy hozta szóba, hogy azokat az ő, a kálium műtrágyázás
szükségességét és előnyeit hazudó hamis valószínűsítéseivel szemben senki se fogadja el bizonyító erejűnek!
Kádár Imre könyve módszeresen szembehazudta a káliumműtrágyáknak a nemzetközi szabadalmaim szerinti
sokváltozós ANTIRANDOM hatásvizsgáló mérésekkel közvetlenül láthatóvá tett mérgező hatásait is. Azt,
hogy a mérgező káliummal K műtrágyázás katasztrofálisra fokozza az aszálykárt és a mérgező káliummal
növelt káliumtartalmú növények az N és P makrotápanyagokra is elveszítik az alkalmazkodó képességüket.
Egyébként az is bizonyítja, hogy Kádár Imre és társai tudatos bűnözők, hogy azután kezdték el alkalmaztatni
hazánkban és a többi nyugati országban műtrágyaként és „étkezési sóként” a mérgező káliumot, hogy 1950ben Nobel díjat kapott három biológus mellékvesekéreg kutató, akik a patkányokon és embereken végzett
konkrét biológiai hatás vizsgáló kísérleteikkel egyértelműen bebizonyították a mérgező kálium mindenkit
betegítő, életrövidítő és nemi jelleg torzító, ivartalanító hatásait. Tehát pontosan tudták a mérgező kálium
túladagolás várható eredményét. De pl. ezek alapján valószínűsíthette egy, a kálium mérgező hatását
ugyancsak elhallgató „izraeli tudós”, hogy a „4. nemzedék” után, vagyis 2050-re már nem lesz szaporodásra
képes „nyugati férfi”! Lásd: https://kuruc.info/r/4/179568/, valamint www.tejfalussy.com, 101. email könyv.
Karácsonyi ajándékként, nemzeti konzultációs témaként, a fentieket további bizonyításként küldöm Orbán
Viktor miniszterelnök úrnak. Arról, hogy a magyar lakosságnak egy izraeli tudós által 2050-re valószínűsített
nemzőképtelenségét, a mindent, növényt, állatot és embert is mérgező kálium műtrágyaként és étkezési
sóként előírásával, a Magyar Tudományos Akadémia azon bűnözői okozzák, akik a Nobel díjas biológus
mellékvesekéreg kutatók hatásmérései alapján 1950 óta hivatalból is kell tudják, hogy a mérgező kálium
visszafordíthatatlan nemzőképtelenséget idéz elő a férfiak spermiumai és a női szaporítószervek genetikai
torzításával, lásd a fenti bűnvádi bizonyítást, és a megnevezett konkrét biológiai hatás mérési bizonyítékokat.

Magyarország, 2017. december 27.
Népirtási bizonyítékokkal, jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében közzéteszi:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) oknyomozó mérnök feltaláló
a mérgező kálium hatásaival korábban minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati megbízottként is
foglalkozó hatás-mérés tudományi szakértő (magánhonvédő), tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
Cc: A bűnügyi nyomozást évek óta mindenféle retorziókkal akadályoz(tat)ó dr. Polt Péter legfőbb ügyész
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