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Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter részére
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1055 Budapest, Kossuth tér 11.

TISZTELT MINISZTER ÚR!

Ön a médiában százmilliárd forintra becsülte az idei aszálykárt. Az Önökhöz
benyújtott Petíciónkban – amelyekre Önök nem hajlandók sem válaszolni, sem a
javasolt kárelhárító intézkedéseket megtenni, bizonyítottuk, hogy az egyre fokozódó
hazai aszálykárnak a magyar tudományos akadémiai és egyetemi kutatóintézetek
korrupt vezetősége által szervezett és fenntartott tudatos műtrágyázási csalás az
oka. Jelentse fel őket aszálykár fokozás váddal! A kálisó hasonlóan ellehetetleníti a
növénytermesztést, mint a konyhasó. Az International Fertilizer Association újabban
interneten is közzétett adataiból látható, hogy csak az izraeli ügynökök által könnyen
befolyásolni tudott országokban használják a nitrogénhez képest jelentős, 1/1-1/3
aránnyal a kálisót, Kína és az Iszlám országok kálisóval műtrágyázása sokkal kisebb,
nulla vagy elhanyagolható.

Előbb a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a jelenlegi Vidékfejlesztési
Minisztérium jogelődje Növényvédelmi és Agrokémiai Központja alkalmazottaként
1979-80-ban 2000-nél több parcellával végzett „Hullámanalizátoros” hatás-kalibráló
méréseimből, majd az általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság
Környezetvédelmi és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk által sok tízezer
parcellával elvégzett konkrét hatáskalibráló méréseink is bizonyították. Miután a
Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinátnál végzett 3000-nél több parcellás
mérésünk adatai bebizonyították, hogy cukorrépánál is igencsak káros a kálisóval
műtrágyázás, a kombinát illetékes agrokémikusa dr. Müller Lajosné átadta nekem a
Gödöllői Agrártudományi Egyetemi doktori disszertációját (1967-69), melyben Dr.
Tölgyesi György, a neves kutató hasonló eredményű korábbi méréseit is
dokumentálva, saját méréseivel bebizonyította, hogy a mezőhegyesi gyümölcsfák
levélsárgulásának, pusztulásának a kálisóval műtrágyázással a talajvízben
többszörösére növelt káliumtartalom a főoka. Az agrártudományi és tudományos
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akadémiai szakértők a károsító hatások ismeretében, tudatosan károkozási célból
engedik használni a kálisót és a konyhasót műtrágyaként!

A műtrágyázási csalást a magyar gazdákat kálisóval és konyhasóval
műtrágyázással, csődbe juttatni akaró magyarországi izraelbérenc hazaáruló
tudományos kutatók hiányos műtrágya kombinációs, zavarosított mérési
elrendezéses („randomizált”) teljesen pontatlan mérései és hamis statisztikai
kiértékelései, és a kálisóval és konyhasóval műtrágyázás károsságát kimutató
pontosabb mérések eredményeit szembehazudásai, eltitkolásai, meghamisításai
fedezik. pl. a „40%-os kálisó” hamis nevű műtrágyában 26% konyhasótartalmat is
engedélyeztek. A kálisóval és vagy a kálisóval kevert konyhasóval műtrágyázással
lehet a leghatékonyabban tönkretenni egy ország növénytermesztését, sőt a
növényeket fogyasztó állatokat és embereket is, mert a kálisó mérgezőre növeli a
növények káliumtartalmát és ezáltal mindenféle betegségeket, rákot, ivartalanságot
stb. keletkeztet. A talajban 90 mg/kg a vízoldott kálium tényleges optimuma, de a
Biokultúra Egyesület 250 mg/kg-ra felcsalta!

Melléklet: Fideszes és Jobbikos szakpolitikusoknak is káliummal
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/08/stefanovitsek-csalasai_-130805.pdf
talajmérgeztető bűnözők a tanácsadói? Kód: stefanovitsek-csalasai -130805
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