
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH
LECȚIE PUBLICĂ

PENTRU GRĂDINARI
ȘI CULTIVATORI

Duminică 22 Ianuarie 2017 ora 7pm Sydney Australia
Fiecare a 2-a și a 4-a Duminică al lunii

Lecția va include
Înțelegerea de bază a plantelor/oamenilor verticali și cum funcționează aceștia plasmatic

Aplicații de bază ale tehnologiei plasmatice pentru grădinărit, cultivare și reabilitarea mediului
Înțelegerea plasmei și crearea abundenței prin interacțiunea câmpurilor, ne permite

Să vedem lumea din jurul nostru așa cum este ea cu adevărat
Alăturați-vă aventurii noastre în descoperirea plasmei

Alăturați-vă pe ZOOM  https://zoom.us/j/921749720

https://zoom.us/j/921749720


Acces gratuit celor implicați în Agricultură
Înscrieți-vă normal prin 
Formularul pentru Lecții Private
Email: agriculture@kfssi.org



Aveți de asemenea acces la toate Lecțiile din 2015 ale D-lui. Keshe
Donație anuală de 100 Euro





ATELIERUL DE LUCRU
AL GRĂDINARILOR
ȘI CULTIVATORILOR

22 IANUARIE 2017



FORMATUL LECȚIEI
Efectele utilizării Gans-urilor asupra 

Semințelor și a Mediului
Experimente în Frigider

Creșterea Roșiilor Iarna
Căldura Verii

Controlul Dăunătorilor



PERIOADA DE
VALABILITATE A
ALIMENTELOR

CU APĂ PLASMATICĂ



LĂSTARI DE RIDICHI



COMPARAȚIE ÎNTRE PERIOADA DE VALABILITATE
A RIDICHILOR CRESCUTE CU APĂ ȘI CU APĂ PLASMATICĂ.

 Am înmuiat pentru 24 de ore semințele de ridiche în apă 
normală, iar alt lot a fost scufundat în apă plasmatică de CO2 și 
CH3.

 Ambele loturi au fost însămânțate în strat de fibră de cocos și 
lăsate să germineze.

 Pe durata următoarelor 7 zile fiecare lot a fost udat cu apă 
normală și cu apă plasmatică.

 Ambele loturi au fost recoltate și împachetate în aceiași zi.

 Perioada de valabilitate a ridichilor a fost 11-14 zile.



ÎNMUIEREA SEMINȚELOR



Semințele 
plantate în fibră 

de cocos.



Semințele acoperite cu 
fibră de cocos și 

vermiculit, și apoi udate.



SEMINȚELE ÎNCEPÂND SĂ GERMINEZE



Apă Normală Apă Plasmatică
24 Mai 2016



APĂ PLASMATICĂ APĂ NORMALĂ

28 Mai 2016



COMPARAREA STRUCTURII RĂDĂCINII



APĂ NORMALĂ APĂ PLASMATICĂ Ridichile au fost 
tăiate, spălate și 

puse în 
containere.

Acestea au fost 
apoi păstrate în 

frigider.

28 Mai 2016 - Ziua 1



ZIUA 1                               ZIUA 9
28/5/2016 5/6/2016

Apă Normală Apă NormalăApă Plasmatică Apă Plasmatică



Apă Normală Apă NormalăApă Plasmatică Apă Plasmatică

ZIUA 1                               ZIUA 14
28/5/2016 10/6/2016



Apă Normală Apă NormalăApă Plasmatică Apă Plasmatică

ZIUA 1                               ZIUA 20
28/5/2016 16/6/2016



Apă Normală Apă NormalăApă Plasmatică Apă Plasmatică

ZIUA 1                               ZIUA 28
28/5/2016 24/6/2016



Apă Normală Apă NormalăApă Plasmatică Apă Plasmatică

ZIUA 1                               ZIUA 41
28/5/2016 7/7/2016



Apă Normală Apă NormalăApă Plasmatică Apă Plasmatică

ZIUA 1                               ZIUA 47
28/5/2016 13/7/2016



Apă Normală Apă NormalăApă Plasmatică Apă Plasmatică

ZIUA 1                               ZIUA 78
28/5/2016 13/8/2016



6 Octombrie 2016 - Ziua 134



6 Octombrie 2016 - Ziua 134



Apă Plasmatică Apă normală

21 Noiembrie 2016 - Ziua 180





OBSERVAȚII

De când am început acum 3 ani să cultivăm ridichi, acestea nu 
au ținut mai mult de 15 zile.

În general, după această perioadă noi vedeam în început de 
putrezire și un miros care umple întreaga cameră.

Doar după 41 de zile am putut să sesizez un ușor miros de la 
ridichile cu apă normală, dar nu de la ridichile cu apă plasmatică.

Tot ceea ce vedem este îngălbenirea unora din frunze din 
ambele containere.

Greutatea în prima zi a fost de 47g iar în ziua 41 a fost de 44g.

Ambele au fost păstrate împreună în frigider, la 4 grade Celsius.



ÎNTREBĂRI

De ce ridichile cu apă normală,   
țin la fel de mult ca și cele crescute 

cu apă plasmatică?



DEOARECE RIDICHILE CU APĂ NORMALĂ AU STAT LÂNGĂ
CELE CU APĂ PLASMATICĂ ÎNCĂ DIN STADIUL DE

ÎNSĂMÂNȚARE, APOI ÎN CEL DE CREȘTERE ȘI ULTERIOR ÎN
FRIGIDER PENTRU 180 DE ZILE. CÂMPUL DE LA

RIDICHILE UDATE CU APĂ PLASMATICĂ A INTERACȚIONAT
CU CELE UDATE CU APĂ NORMALĂ. CÂMPURILE MAI
PUTERNICE AU INTERACȚIONAT CU CÂMPURILE MAI

SLABE AU FĂCUT CA RIDICHILE UDATE CU APĂ NORMALĂ
SĂ REZISTE LA FEL DE MULT CA ȘI CELE UNDATE CU APĂ

PLASMATICĂ.





ÎNTREBĂRI

De ce rezistă ridichile atât de mult?



DE CE FUNCȚIONEAZĂ CO2?

Structura 
aminoacidică

a seminței

C O H N

Gans de CO2

C + O 
reprezintă 

conexiunea



Prin înmuierea semințelor în apa de CO2, noi am creat un 
câmp Magravs puternic în jurul seminței și a plantei.

Am schimbat mediul din jurul plantei.  

Când un aliment se descompune în mediu, putem spune 
de asemenea că-și pierde câmpurile în acest mediu. 
Acest proces de descompunere este exact la fel ca atunci 
când un Neutron se descompune într-un electron și un 
proton. Mediul este mai slab, iar planta este mai 
puternică.



Mediu
Câmpuri Slabe

Planta
Câmpuri Puternice



Mediul CO2
Puterea Câmpului Magravs - 44

Plante
Puterea Câmpului 
Aminoacidului - 43



IMPLICAȚII

 Putem pune apă plasmatică de CO2, ZnO2 și aminoacid în 
frigiderele noastre de acasă, pentru a prelungi perioada de 
viață a produselor proaspete pe care le cumpărăm de la 
magazin.

 Putem pune apa plasmatică în beci pentru a prelungi durata de 
viață a produselor.



ÎNTREBĂRI ȘI
DISCUȚII



CREȘTEREA
ROȘIILOR
IARNA



EVOLUȚIA PLANTELOR DE ROȘII

 În Aprilie 2016, la sfârșitul verii, noi am scos plantele de roșii.

 Am dat peste 6 mici plante de aproximativ 30cm lungime.

 Le-am replantat pentru a vedea cum cresc pe durata iernii.

 În anul anterior am încercat fără nici un succes să cresc roșii iarna. Ele au 
rămas foarte mici și nu au crescut deloc până nu a început primăvara.

 Acestea sunt o varietate de roșii mici.

 În acest sistem Aquaponic de asemenea am pus o sticlă cu apă de Gans și am 
pulverizat pe frunzele plantei cel puțin o dată pe săptămână cu plasmă 
lichidă.



MIJLOCUL IERNII – 31 IULIE 2016



31 IULIE 2016



16 SEPTEMBRIE 2016



VÂRFURILE ȘI TULPINILE SUNT FOARTE GROASE



11 OCTOMBRIE 2016



COMENTARII

 Roșiile noastre au crescut pe perioada iernii fără a fi acoperite sau în seră.

 Vom culege fructe în aproximativ 2 săptămâni (la sfârșitul lui Octombrie) 
comparat cu Decembrie/Ianuarie în anul anterior.

 Sezoanele tradiționale de plantare și recoltare poate fi extins.

 Nu este necesară o infrastructură scumpă pentru seră.

 Putem acum crește culturi în zone și condiții în care nu ar crește în mod 
normal.



IANUARIE 2017
 Pe durata lunii Noiembrie, noi am cules îndrăgitele roșii, cu o aromă reală.

 Când vara lovește aici în Australia, noi trecem de la vreme normală de 25-29 
de grade Celsius la valuri de căldură de 35-40 de grade.

 Aceasta ține până în luna Noiembrie. Schimbarea de vreme a fost prea mult, 
iar roșiile nu fac față. Ele devin foarte slabe și nefericite. Am schimbat mediul 
astfel încât ele să crească bine pe durata iernii, dar când s-a întâmplat 
schimbarea câmpurilor Magravs (căldură extremă),  acestea au fost prea mari 
pentru câmpurile create în jurul plantelor noastre. Mediul a devenit câmpul 
mai slab în raport cu noul mediu (căldura extremă).

 Acum putem înțelege că dacă creăm un mediu Magravs mai puternic în jurul 
plantelor, putem crește culturi tot anul, fără sere, sisteme de încălzire sau de 
răcire scumpe.



ÎNTREBĂRI ȘI
DISCUȚII



CUM FAC FAȚĂ
PLANTELE

CĂLDURII VERII
Primul Experiment

Februarie 2016



SISTEMUL AQUAPONIC

Rezervor 
de apă

Curgerea continuă 
24/24 a apei prin 

paturile de 
răsaduri și 

rezervorul de apă.

Paturi de 
răsaduri

Acest sistem conține 24000 litri de apă



• Rafturi de poliester ce 
plutesc pe apă

• Paharele ce conțin 
semințele se pun în găuri.

• Aceasta permite plantei să 
stea deasupra apei, în timp 
ce rădăcinile sunt mereu în 
apă.

• Amoniac – Nitriți – Nitrați

SISTEMUL AQUAPONIC



• Noi întâmpinam o problemă în fiecare vară, atunci când apa din 
sistemul nostru Aquaponic, atingea temperatura de 26-29 de 
grade Celsius. Aceasta temperatură mare, deteriora structura 
rădăcinii, făcându-le maro la culoare. Rădăcinile se dezintegrau 
încet și mureau. Acest efect făcea ca frunzele să fie foarte 
subțiri și fără greutate. De asemenea făcea ca salata să fie 
pipernicită și culeasă devreme.

• Pe durata acestei perioade, erau necesare 6-7 săptămâni de la 
însămânțare până la recoltare.

INFORMAȚII



PRIMUL EXPERIMENT DE UTILIZARE A PLASMEI –
FEBRUARIE 2016 – VÂRFUL DE CĂLDURĂ AL VERII

Am adăugat o sticlă de plastic 
conținând un amestec de Gans 
de:

 70% Gans de Apă de Mare
 15% Gans de CO2
 15% Gans de CH3





PLANTATE PE 19 FEBRUARIE 25 DE ZILE MAI TÂRZIU
14/3/16



25 DE ZILE MAI TÂRZIU 14/3/2016



SOARELE LA AMIAZĂ 14/3/2016  - 30 DE GRADE CELSIUS
EFECTUL DE OFILIRE SALATA ÎN APĂ PLASMATICĂ



Sistem 1 Sistem 2 System 3Sistem Plasmatic

Imaginea de deasupra arată plantele luate din 4 sisteme Aquaponice diferite
Pe care le utilizam pentru a creste salată.



OBSERVAȚII – EXPERIMENTUL 1

• Există o diferență marcantă în structura rădăcinii salatei crescută în sistem 
plasmatic. În general, noi vedem acest tip de structură a rădăcinii pe durata 
lunilor reci ale anului.

• Asta ne indică faptul că câmpurile plasmatice permit plantei să facă mai bine față 
temperaturilor ridicate ale apei și aerului.

• Salata produce frunze mai mari, mai groase și mai grele, ceea ce înseamnă un 
randament mai bun.

• O putem recolta în 4 săptămâni în loc de 6-7, în perioada zilelor călduroase de 
vară.

• Pe timpul amiezii, în general salata de ofilește, însă salata din sistemele 
plasmatice rămâne dreaptă.

• Salata prezintă caracteristici pe care le-am vedea în mod normal doar în vârful 
sezonului de creștere al Primăverii și Toamnei, când este răcoare.

• Am utilizat doar 50ml de amestec de Gans la 24000 de litri de apă.



IANUARIE 2017

• De atunci și până acum, noi am adăugat din ce în ce 
mai multe sticle de Gans în apa noastră.

• Am pus sticle cu Gans de CO2, CH3, ZnO în toate 
paturile de cultură, și vom continua să adăugăm.

• Doar o notificare – aceste Gans-uri nu sunt 
fertilizatoare.



ALTE OBSERVAȚII

 Noi trecem printr-o vară foarte fierbinte, cu temperaturi de peste 35 de 
grade Celsius peste zi, și salata nu a fost afectată deloc de acestea.

 Am recoltat consistent salată sănătoasă, groasă, grea și vibrantă, pe durata 
verii până acum.

 Aceasta este prima vară când căldura nu a afectat calitatea și producția 
noastră.

 Prin adăugarea suplimentară a sticlelor cu Gans în apă, noi am observat 
rezultate mai bune, deci se pare că există un prag al cantității de Gans de 
care este nevoie în raport cu volumul de apă.

 Acest Gans suplimentar din apă, ajută de asemenea la crearea unui mediu 
mai puternic în jurul plantelor, ajutându-le să reziste la căldură extremă.



ÎNTREBĂRI ȘI
DISCUȚTII



EFECTELE
CONTROLULUI

DĂUNĂTORILOR



CONTROLUL DĂUNĂTORILOR
UN EFECT NEINTENȚIONAT

 Un alt efect interesant pe care l-am văzut, este asupra fluturilor și a moliilor 
care pot crea devastarea culturilor.

 Chiar dacă le creștem sub plasă, fluturii și moliile pot totuși uneori să intre și 
să-și depună ouăle, iar omizile rezultante să creeze daune serioase.

 Când omizile uneori eclozează, se pare că nu pot supraviețui. Vedem puține 
distrugeri acolo unde încep să mănânce, apoi dispar/mor. Credem că 
deoarece salata este atât de groasă și sănătoasă, omizile nu o pot mânca. 
Avem chiar unele culturi deschise la care am văzut același efect.

 Un prieten a experimentat de asemenea același efect la plantele din grădină.



PLANTA DE ROȘII

 Când plantele au crescut atât de bine, nu am văzut dăunători care să le distrugă.

 Când plantele au fost afectate de căldură extremă, am putut vedea și simți că nu sunt 
fericite.

 Foarte rapid am văzut că într-o săptămână toate fructele au fost atacate de musca de 
fructe, în timp ce înainte de aceasta nici o roșie nu a fost atacată de această muscă.

 Asta înseamnă că plantele nesănătoase dau un câmp Magravs diferit în comparație 
cu plantele sănătoase.

 Plantele prin câmpul lor Magravs semnalează celorlalte creaturi că nu mai vor să 
trăiască, și să vină să utilizeze și să împărtășească ceea ce ele au.

 Plantele dăruiesc înapoi mediului, deci nu există nici o pierdere.



SUMAR



Prin adăugarea de Gans semințelor și plantelor,                  
se schimbă Câmpul Magravs din jurul lor.

Această schimbare de condiții a produs următoarele rezultate:

 Perioadă de valabilitate extinsă pentru alimente

 Creștere iarna – sezon extins

 Rezistență la căldură extremă

Aceste schimbări sunt doar începutul și noi doar ce am 
început să utilizăm și să vedem întregul potențial a ceea ce 

Știința Plasmatică poate face pentru Agricultură.



HTTP://WIRE.FARMRADIO.FM/EN/FARMER-STORIES/2016/11/BURUNDI-
FARMER-FINDS-NEW-TECHNIQUE-FOR-PRESERVING-TOMATOES-15454

http://wire.farmradio.fm/en/farmer-stories/2016/11/burundi-farmer-finds-new-technique-for-preserving-tomatoes-15454


Sunt încântată cu Propagarea Miraculoasă a Plantelor!!! 
Sunt o iubitoare a arborelui înfloritor “Liliacul Indian” 
(Lagerstroemia indica). Am încercat să-l înmulțesc prin 
semințe și lăstari prin păstrarea lor în apă până ce făceau 
rădăcini. Până acum, nu am avut succes cu nici unul. Doar 
acum 20 de zile, am luat câteva crenguțe rămase de la 
tăierea unui din grădina noastră, și le-am pus într-o sticlă 
cu apă cu puțin amestec de Gans de CO2 și hemoglobină. 
Astăzi am rămas plăcut surprinsă să văd că ele nu doar că 
au făcut rădăcini, ci de asemenea au dezvoltat muguri și 
frunze. Normal, eu putem să înmulțesc plantele doar 
primăvara nu iarna!!!!! Aici este poza cu ele. Nu sunt 
minunate? Mulțumesc energiei plasmatice și D-lui Keshe!

Günay Apak



Günay Apak



ÎNTREBĂRI ȘI
PĂRERI



URMĂTORUL
ATELIER DE LUCRU
12 FEBRUARIE 2017
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