ANTIRANDOM-SRTESSZ-TOLERANCIA MÉRÉS EREDMÉNYEI ALAPJÁN NÉPIRTÁS ELHÁRÍTÁS
A nemzetközi szabadalmaim szerinti mérés egyértelműen mutatja a káliumműtrágyázás mérgező hatásait. A
káliumműtrágyázás tönkreteszi a növények alkalmazkodó képességét. Az Antirandom mérésem megjeleníti a
fóliaházban (vízmegvonással és túlmelegedni engedéssel) előidézett aszálynál, hogy négy fajta paprika, mind
az öt nitrogén és háromféle foszfor műtrágya dózis valamennyi kombinációjában túlélte az aszályt a kálium
műtrágyával nem kezelt talajú cserepekben, mialatt a káliummal műtrágyázott talajú cserepekben megritkult,
kipusztult. Tehát végzetes kárt okoz a talajhoz adagolt káliumműtrágya aszálykor. Csak kárt okoz a
káliumműtrágyázás, végzetesen eladósítja a gazdákat. A magyar termőtalajok többségének 1-6 % közötti a
kötött káliumtartalma. Ez óriási mennyiség, amiből automatikusan pótlódik a növények számára optimális
vízben oldható kb. 90 mg/talajkg mennyiségű kálium. Kína és az iszlám országok nem használnak
számottevő mennyiségű káliumműtrágyát a náluk alkalmazott nitrogén és foszfor műtrágyák mennyiségéhez
képest De akkor a miért alkalmazza a többi ország? Azért, mert a műtrágyagyártók, öntözőberendezés
gyártók, és növényvédőszergyártók és -árusítók, és a gyógyszergyártók és orvosok gazdagodását szolgálják.
A túladagolt kálium a sejtek alkalmazkodó és védekező képességének az elrontásával fejti ki pusztító hatását.
Végzetesen rontja a növények, állatok, emberek egészségét a káliummal műtrágyázott talajban nevelt
élelmiszer növények megnőtt káliumtartalma! 1950-ben Nobel díjat kapott három tudományos kutató, akik
patkányokon és embereken végzett etetési konyhasó- és kálium dózisvariációs hatás méréseikkel
egyértelműen bebizonyították, hogy betegítő, életrövidítő és ivartalanító hatású a káliumtúladagolás (és a
hiányos konyhasópótlás is). Tehát egyértelműen népirtó hatású a hazai „Stop só program”, „Menzareform”
és „Chips-adó” által a magyar lakosságra rákényszerített káliumtúladagoló és konyhasóhiányos étkezés. De
akkor miért alkalmazza a Magyar Kormány? Azért, mert a kálium túladagolás miatt lerövidült életű, utód
nélkül kihalt magyarok nyugdíjbefizetései és „elárvult” ingatlanai is a kormány bevételeit gyarapítják. A sok
elárvult ingatlant közvetlenül és/vagy ingatlanbefektető spekulánsok közvetítésével eladhatják a népirtással
kiürített Magyarországra külföldről beözönlő és/vagy becsalt „letelepülési kötvényes” legális migránsoknak.
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