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Tárgy: A műtrágya titkos konyhasótartalma vesztességessé teszi a 
növénytermesztést. 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

A hazai kormányok azzal játsszák át külföldi tulajdonba a magyar területeket, hogy 
a konyhasó és vagy kálisó tartalmú műtrágyák mérgező hatásai szembe-
hazudásával tudatosan megsokszorozzák az aszálykárt a földtulajdonos magyarok 
„véletlenesített” csődbejuttatásához. Valószínűleg a hazai és Európai Uniós zöld 
pártok képviselői is, s az illetékes ügyészek, bírák, miniszterek és államtitkárok is 
ebben érdekelt bűnözők lehetnek, ha hagyják. Akadémiai kutatóik tudják, hogy 
„ördög a nátrium” minden talajban. Az OMÉK-on mégis rájuk hivatkozva ajánlotta 
a konyhasóval kevert kálisóval műtrágyázást az egyik műtrágya-kereskedő (úgy 
emlékszem, a főleg izraeliek tulajdonában lévő „Potash”) cég kiadványa! Nemrég 
egy növényvédőszer-boltban is találtam konyhasót tartalmazó műtrágyát, amiről 
csak a pult alól elővetetett kézikönyvből derült ki, hogy konyhasót is tartalmaz, 
vagyis „átverik a népet”! Nem tudományos vita az NaCl konyhasóval műtrágyázás 
káros hatása. Csalás, ami a korábbi Alkotmány és új Alaptörvény szerint is 
bűncselekmény! Nem csak a Biblia szerint, de az akadémikus Stefanovits Pál 
talajtani professzor szerint is: „Ördög a talajban a nátrium”, és a műtrágya hatás 
kalibráló mérések szerint is terméscsökkentő, aszálykatasztrófa előidéző biológiai- 
vegyi fegyverként hat. Önök a magyar gazdák költségét és kockázatát (regie-jét) 
tudatosan növelik az NaCl konyhasót tartalmazó műtrágyák Na-tartalma károssága 
titkolásával? Egyébként a több tízezer parcellán elvégzett korszerű hatás-kalibráló 
(a nemzetközi szabadalmaim szerinti „GTS-Antirandom”) méréseink azt is 
bebizonyították, hogy maguk a kálisó műtrágyák is katasztrófálisra növelik az 
aszályos időjárás növénypusztító hatását! Önök „40%-os kálisó” elnevezéssel 60% 
KCl kálisó + 26% NaCl konyhasó tartalmú műtrágyát, s „Kamex” elnevezéssel 
19% NaCl konyhasót tartalmazó műtrágyát is engedélyeztek. Lásd a jelen 
beadvány EmailKonyv52-Peticio-1-2-Dok-100907.pdf kódú mellékletét a 
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www.tejfalussy.com honlapomon, a mindenkori mezőgazdasági miniszterekhez 
több évvel ezelőtt benyújtott Petíciónkkal, amelyre a vidékfejlesztési miniszter úrék 
azután sem válaszoltak, hogy dr. Ángyán József államtitkár úrtól személyesen 
kértem rá választ, ill. hogy írassák rá valamennyi műtrágyára azok Na- (nátrium) 
tartalmát. Pedig a mezőgazdasági miniszter nevében a Petíciót átvevő úr azzal 
köszönte meg a Petíciót, hogy az Európai Unióban szigorúan tilos NaCl konyhasót 
használni a termőföldeken, s a parkok téli jégmentesítésénél is!  
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