Tejfalussy András

okl. vill. mérnök (sz.szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás
nélküli ügyvitel* keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító
méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
MEHNAM-info / Mezőgazdasági mérnökképzés
Kód: langisvanamagyartermofoldordoge-140127a
NYILVÁNOS MAGÁNVÁD:
LÁNG ISTVÁN AKADÉMIKUS A MAGYAR TERMŐFÖLDEK ÖRDÖGE
A termőföldet konyhasóval és kálisóval műtrágyáztató Láng István a magyar termőföldek „ördöge”:
Hosszabb ideig a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára is volt. Ő és utódai hamis teóriák alapján
megszervezték a magyar termőföldek elsózását. Egyetemi és kutatóintézeti agrokémikusok tömege
foglalkozik azzal, hogy igazolja és fedezze a talajtermékenység rontó sózást. Természetes tengeri
sót vagy természetes bányasót szóratnak a földekre. Kálisót és konyhasót. Országos Talajvizsgáló
Laboratórium Hálózatot és Országos Kísérleti Hálózatokat is működtetnek. A laboratóriumok által
mért talajadatok és a műtrágyázási kísérletek hamis értékelésével bizonyítják a talajsózás feltétlen
szükségességét. Az általuk létrehozott egységes laboratóriumi hálózatot és egységes műtrágyázási
kísérleti hálózatot egyetemi és akadémiai kutatóintézeti keretek között alakították ki. Az ezekkel
szerzett adatok feldolgozását a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Mezőgazdasági és
Növényvédelmi Központ (MÉM NAK) egységesítette. Egységes módszertant hoztak létre, ami a
talajvizsgálati és növényvizsgálati adatokból műtrágya dózisokat határozott meg. Ezek segítségével
a bányászott és tengeri „természetes sókkal” periódikusan szóratják, mérgezik, tönkreteszik hazánk
termőföldjeit. A hiányos mintavételekre, megbízhatatlan talajmintákra, hamis műtrágyaszükséglet
számításokra „alapozó” mezőgazdasági agrokémikus szaktanácsadók többsége például a „40%-os
kálisó” nevű műtrágyát szóratja. A neve is csalás, ugyanis 60% kálisót + 26% konyhasót tartalmaz.
A hazai talajok műtrágya nélkül is korlátlanul biztosítanák a növények számára optimális 90mg/kg
vízoldott káliumot. A növények anyagait visszajuttatva a termőföldekre, mint ahogy Kínában teszik,
szükségtelen a káliumműtrágyázás. Magyarországon az élelmiszer növényekkel a talajból kivont
káliumot a szennycsatornák a folyókba juttatják az ürülékkel. A hazai talajokban 1-6% kálium van,
amiből mindig csak annyi oldódik, ami biztosítja a növények számára optimális 90mg/kg vízoldott
káliumot. Például egy 1000 négyzetméteres házikert 2%-os káliumtartalmú talajának a kb. 5 méter
vastagságú gyökérzónája kb. 150.000 kg-ot tartalmaz. Jelenleg erre évenként kb. 20 kg káliumot
szóratnak ki. Ez csak látszólag elhanyagolható káliummennyiség a 150.000 kg káliumkészlethez
képest. Ugyanis a 20 kg vízoldható kálium mérgezőre, 200-350 mg/kg szintre növelik a talajvíz
káliumtartalmát. A vízoldható kálium megnöveli a növények káliumtartalmát. A káliumtöbblet
tönkreteszi a növények anyagcseréjét, miközben blokkolja a párologtatást és a vízfelvételt. Főként
aszályos időjárásnál látszik meg a növényekkel felvetetett mérgező káliumtöbblet károsító hatása.
Ez a hatás könnyen kimutatható az általam szabadalmaztatott „ANTIRANDOM MÉRÉSEKKEL”,
HA AZOKAT MESTERSÉGES ASZÁLYT LÉTREHOZÓ KÖRNYEZETBEN ALKALMAZZUK.
Az MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézete, Kémiai Kutató Központja, több akadémikus
is a saját találmányának hazudja a nemzetközi szabadalmaim szerinti általam feltalált software-imet.
A többletkáliumot tartalmazó növények élelmiszerként fogyasztva megmérgezik az állatokat és az
embereket. Fentiekről a részletes méréstani bizonyítást, kárelhárítási dokumentációt petícióként is
benyújtottuk a mindenkori mezőgazdasági miniszterhez, a korábbi minisztériumi növényvédelmi és
agrokémiai főosztályvezető Dr. Nagy Bálint egyetértésével, akit korábban Láng és társai ugyancsak
átvertek. Válaszul az akadémiai elnök megrágalmazott azzal, hogy „rágalmazom őket” a fentiekkel.
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Mindezt részletesen dokumentáltam a hatás kalibráló mérések alapján az Agroanalízis Tudományos
Társaság PJT www.aquanet.fw.hu tudományos honlapján. E honlapot az ellenség 2013 januárjában
a „zsidó közösség elleni uszítási” hamis vádat hangoztatva ellenem, töröltette az internetről. Emiatt
feljelentettem rágalmazás miatt a Médiafelügyelőt. A talaj- és élelmiszer mérgeztető bűnszervezet
tagjai és az őket a bűnpártoló miniszterek, államtitkárok, rendőrök, ügyészek és bírák ellen általam
benyújtott feljelentések is megtekinthetők a korábbi www.aquanet.fw.hu honlapot újra megjelenítő
www.tejfalussy.com honlapomon.
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/12/aszalykar-felelosei-131225email2a.pdf
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/43.emailkonyv:nyilvanos.kozerdeku.bejelentes.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/01/foldtulajdon-atjatszokat-feljelentes-140106.pdf
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf

Kárelhárítási javaslat: Lényegében csak a kálisóval és konyhasóval műtrágyázást kell abbahagyni és
az élelmiszer használata után a termőföldekre kell visszajuttatni (a folyók és a tenger szennyeztetése
helyett) a növények anyagait ahhoz, hogy a hazai termőföld a vízoldott többletkálium és az NaCl
konyhasó kimosódása, agyagásványokon megkötődése, növények által kivonása folytán néhány
évtized alatt visszajavuljon, s hogy az elsózás ne pusztítsa ki aszálykor a növényeket, ne fokozza
tragikus mértékre az aszálykárt. Ehhez persze büntetőeljárás is szükséges a talajelsózásban bűnös
hamis szakértő személyek ellen, melynek során nem csak börtönnel, pénzbírsággal és közügyektől
eltiltással büntetik őket, de az egyetemi és akadémiai stb. diplomáikat is véglegesen érvénytelenítik.
Kérem a Magyar Államtól (a Pénzügyminisztertől), hogy mint megbízás nélküli ügyviteli díjat (a
Megbízás nélküli ügyvitel /Ptk. 484-487. §/ az új Polgári Törvénykönyvben: XXIII. 6:583. §), a
fenti kárelhárításban együttműködő Agroanalízis Tudományos Társaság gmk va., a Jobbik és a
Kisgazdapárt részére 1:1:1 arányban fizesse ki a talajmérgeztetési bűncselekmény leleplezéséért és
a kárelhárítási javaslatért járó kárelhárítási díjat. A kárelhárítási javaslat díjat a Láng Istvánék 1960ban elkezdett talajmérgeztetési tevékenységeiből keletkezett gazdasági és egészségi kár értékelése
alapján kérem kiszámítani.
Ezúton is kérem t. Címzettek Mindegyikét, hogy szíveskedjék jelezni, ha van olyan konkrét
elleninformációja, ellenszempontja, ami miatt tovább lehetne pontosítani az itt javasolt kárelhárítási
intézkedésemet! Az észrevétel 8 napon túl elmaradását a dokumentáltakkal egyetértésnek tekintem.
Melléklet: Kód: vegyi-fegyver-na-es-k-rol-fazekas-sandornak-130918
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