
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH 

PUBLICZNE WARSZTATY  

DLA ROLNIKÓW I OGRODNIKÓW  

W J. ANGIELSKIM 

Niedziela 9 kwietnia 2017 7pm Sydney 
Każda 2 i 4 niedziela miesiąca 

Wykłady będą omawiać 
Podstawowe zrozumienie roślin/Pionowych ludzi i w jaki sposób funkcjonują jako plazma 

Podstawowe zastosowania technologii plazmowej w ogrodnictwie, rolnictwie i odnowie środowiska 
Zrozumienie plazmy i tworzenie obfitości za pomocą interakcji pól pozwoli nam  

zobaczyć świat jakim jest na prawdę 
Dołącz do naszej odkrywczej podróży  

 

 Dołącz do nas na ZOOM  https://zoom.us/j/921749720 
 
 

https://zoom.us/j/921749720


 
 

9 WARSZTATY DLA 
ROLNIKÓW I 

OGRODNIKÓW 
  

9 KWIETNIA 2017 



Darmowy dostęp do zaangażowanych w rolnictwo 
Aplikuj poprzez formularz prywatnego studenta 
Email: agriculture@kfssi.org 



Dodatkowy dostęp do wykładów dr Keshe z 2015 r. 
Roczna dotacja 100 Euro 





PRAKTYCZNE 
ZASTOSOWANIA 

URZĄDZEŃ 
PLAZMOWYCH 

 



Podwieszane rury 
wypełnione 
GANSem. Zostały 
umieszczone 10 
miesięcy temu 
bez wyraźnego 
wpływu na wzrost 
roślin. Każda z rur 
zawierała taką 
samą mieszankę 
GANSów. 
 
20 marca 2016 



20 poździernika 2016 
 

Umieściliśmy dwie rury po 
przeciwnych stronach. 
1 wypełniona ciekłą plazmą ZnO 
1 wypełniona ciekłą plazmą CuO 
 
Rozstaw 1,5m. 
 
Założeniem było wytworzenie 
pól jak w przypadku pudełka 
CO2 by przyciągnąć aminokwasy 
do tego obszaru. 

Cynk 

Miedź 



 
We also added ping 
pong balls onto the 
rafts as well. 
 
We alternated the balls 
Zinc and Copper. 

Zinc 

Zinc 

Copper 

Copper 



Wiszące rury Rury i wiszące piłeczki do 
ping ponga 

Te dwie tace wzrostowe znajdują się obok siebie. 



3 września 2016 20 października 2016 



8 listopada 2016 20 października 2016 



29 listopada 2016 20 października 2016 39 dni 



27 listopada 2016 8 listopada 2016 



KOMENTARZE I OBSERWACJE 
 Ten system przez zimę pracował bardzo słabo na poziomie azotanów . 

 Musiałem dodawać bogatą w składniki odżywcze wodę z innego systemu by 
osiągnąć optymalny wzrost. 

 Piłeczki i dwie rury zdaje się zrobiły różnicę w poziomie wzrostu w odniesieniu 
do przeszłości. Potrzebne są dalsze testy zanim zaczniemy się tym ekscytować. 

 See picture To co było inne to interakcja wiszących piłeczek znajdujących się w 
systemie obok. Następna grafika.  



1 m 

Mogliśmy zauważyć, 
że sałata na końcu 
rzędu wiszących 
piłeczek wyrosła 
znacznie wyżej niż 
sałata oddalona od 
nich. 



większa 

mniejsza 



Wiszące 
podwójne 
piłeczki. 



Pozycja 4 kul w 3 
namiotach 



GANS 
wody 
morskiej 

PH 10.2 

     Co2 
PH 3.5 

Co2 + CH3 
PH 4.9 

GANS 
wody 
morskiej 

PH 8.9 

C02 + Ch3 
PH 5 

GANS 
wody 
morskiej 

PH 9.7 

GANS 
wody 
morskiej 

PH 9.2 

Co2 
PH 3.5 



13 październik 2016 25 Październik 2016 



13 październik 2016 8 listopad 2016 



8 listopad 2016 
 
Zebrane o 
godzinie 13  
 
34 stopni 
Celsjusza w 
cieniu. 



Lśniące rośliny 
z 

aminokwasem 

Matowe 
liście 
 
Małe 
rośliny 





PODSUMOWANIE 
CAŁEJ UPRAWY W 
LECIE Z RÓŻNYMI 

GANSAMI. 
KWIECIEŃ 2017  



WARUNKI LETNIE 2016 - 2017 

• Od początku grudnia, temperatury oscylowały w granicach 30 
– 45 stopni aż do początku marca. Bardzo sucho praktycznie 
bez opadów deszczu. To  już po 18 miesięcznym okresie suszy. 

• Temperatury w nocy od 24 stopni i cieplej. 
• Od pierwszego tygodnia marca do teraz mieliśmy około 

1200mm opadów, brak słońca i temperatury  około 25 stopni. 
• Na naszej farmie uprawiamy sałaty w systemie 

aquaponicznym oraz niewielkie rośliny zielone zbierane gdy są 
bardzo młode. 



W drugim tygodniu grudnia 
mieliśmy awarię zasilania. To 
w efekcie przyniosło najgorszy 
scenariusz dla rolnika 
zajmującego się aquaponiką – 
śmierć wszystkich ryb które 
tworzą nawóz dla naszych 
roślin. Okazało się, że mrówki 
zrobiły zwarcie w skrzynce 
zasilającej. Nasz zapasowy 
panel słoneczny nie włączył 
się. 

 INNE PROBLEMY NA FARMIE. 



URZĄDZENIA PLAZMOWE I METODY UPRAWY 

• Każdy system 24 tys. Litrów wody 
• Dodaliśmy wiele szklanych butelek do każdego systemu. 
• Oddzielne butelki CO2, ZnO CH3, GANSU wody morskiej, gansu FeO z 

helatacji żelaza. 
• Dodawaliśmy świeży Gans wody morskiej co 2 tygodnie. 
• Posiadamy wiele różnych podwójnych piłeczek wiszących  w różnych 

konfiguracjach nad sałatą. 
• Spryskiwaliśmy liście kombinacją ciekłych plazm. 
• Użyliśmy ciekłej plazmy 1% miksu na nasze włókna kokosowe i wermikulit. 



OBSERWACJE 
• Pomimo intensywnego gorąca, sałata nigdy nie opadła. 
• Korzenie pozostały białe przez cały sezon. To było wyjątkowe bo woda średnio 

miała temperaturę 31 stopni.  
• Wszyscy rolnicy hydroponiczni na tym terenie mieli zgniłe od bakterii korzenie 

i stracili całą uprawę z ponad miesiąca gdy było najcieplej. 
• Nawet nowe sadzonki komercyjnych rolników miały te same bakterie na 

korzeniach. Wielu farmerów nie mogło zasadzić nowych sadzonek. 
• Mieliśmy kilka wyizolowanych sałat które miały zgniły korzeń ale to nie 

rozszerzyło się pomimo, że przebywały w tej samej wodzie. 
• GANS w wodzie i środowisku odegrał ogromną rolę w minimalizacji gnicia 

korzeni. 



OBSERWACJE 
• Zastosowanie plazmy było wystarczające jednak tylko w stopniu by 

zapewnić energiczny wzrost. 
 
• Rośliny rosły powoli  gdy temperatury były zbyt wysokie znacznie 

zwolniły swoje procesy, często działo się to przez długie okresy 
czasu. 

 
• Musimy opracować system bazujący na reaktorze który będzie w 

stanie wytworzyć plazmowy efekt szklarni, gdzie będziemy w  stanie 
kontrolować środowisko wewnątrz bez względu na warunki 
zewnętrzne środowiska. 



OBSERWACJE 
• Całościowo byliśmy zadowoleni w jaki sposób nasze rośliny przetrwały te 

trudne warunki przez długi czas. 
• Naszą jedyną oceną było porównanie z sałatą innych farmerów z okolicy i 

porównanie do poprzednich sezonów. 
• Nie spodziewaliśmy się żadnych szkodników na koniec sezonu. Na przykład 

nasze meksykańskie korniszony zaczęły wymierać w marcu na koniec sezonu. 
Nagle liście zostały zniszczone przez małe gąsienice. 

• Przez cały marzec mieliśmy około 1200mm opadów w okresie 3 tygodni. 
Pogoda pochmurna przez cały dzień. Sałata trzymała się dobrze trzymając 
wodę od góry do dołu.  Poprzednio w tych warunkach występowało gnicie. 
Ponownie sałata rosła wolno z powodu słabego oświetlenia. 

 
 



CONSEQUENCES OF HAVING NO FISH. 

• When we evaluated the loss of our fish, they were essentially only 
providing the Nitrogen source for our plants. 

• Having to collect hundreds of smelly, rotting fish from the tanks, we 
realized that first of all this was no way to treat another living sentient 
Soul. 

• Secondly it was also a very inefficient means of creating a Nitrogen source. 
• The fish food we were feeding was pellitised fish protein from the by-catch 

fishing industry. A long process just to provide Nitrogen to our lettuce. 
• All this did not make sense anymore based on our understanding of the 

Plasma. 
 



KONSEKWENCJE BRAKU RYB 
• Używaliśmy GANSów w naszej wodzie i środowisku z ogromnym 

sukcesem. 
• Naszym następnym logicznym krokiem będzie prowadzenie całkowicie 

plazmatycznego systemu  uprawy - PLASMAPONIKI. 
 
• Obecnie dodajemy niewielkie ilości nawozu azotowego do naszej wody 

wraz z innymi wodami plazmowymi do momentu aż nie osiągniemy 
całkowicie plazmowego systemu. 
 

• Śmierć naszych ryb była błogosławieństwem w przebraniu, jako że 
teraz jesteśmy skupieni na rozwinięciu systemu gdzie możemy 
uprawiać pożywienie bez niszczenia środowiska i innych dusz. 



 WAŻNE PRZYPOMNIENIE 

Jest bardzo ważne, że gdy po raz pierwszy 
wprowadzasz GANSy do swojego ogrodu lub na farmę 
musisz stać się obserwatorem i dokumentować każdą 
drobną zmianę którą zobaczysz. Nawet jeśli wydaje się 
że to jest tylko twoja wyobraźnia. 

 Im więcej informacji zwrotnych od was otrzymamy tym 
większe będzie nasze zrozumienie dotyczące 
stosowania GANSów w waszym środowisku.  



SU 
Podsumowanie Uprawy Plazmowej w NARROGIN 

1. Pola plazmowe ustawione w systemie wiszącym nad rośliną lub drzewem ma 
widoczny korzystny wpływ na produkcję owoców..  

2. Plazma CO2 i ZnO  wymieszana z małymi, zróżnicowanymi ilościami CH3 i CuO 
dały ten rezultat. 

3. Wzrost roślin w polach był przyspieszony, rośliny były zdrowe. 
4. Rośliny jakby miały większą odporność na choroby i ataki szkodników co może 

doprowadzić do usunięcie muszki owocówki. 
5. Rośliny dochodzące do końca ich cyklu produkcyjnego mogą być ożywione by 

wydłużyć cykl produkcyjny za pomocą plazmy . 
6. Wydaje się, że pryskanie plazmą połączoną z systemem daje roślinom 

odporność na ekstrema pogodowe dla tego regionu. 
7. Produkcja owoców dramatycznie wzrosła  a rozmiar pozostaje  w dobrym 

średnim rozmiarze nie bardzo wyrośnięte.  
8. Moje efekty wykorzystując pola plazmowe na owocach i warzywach były 

bardzo dobre więc będę eliminował użycie insektycydów.  
9. Światowe wykorzystanie technologii plazmowej zrewolucjonizuje przyszłe 

rolnictwo.   
 





PYTANIA, DYSKUSJE 
I INFORMACJE 

ZWROTNE 



TYMCZASOWY KONTAKT 

plasmagardeners@gmail.com 



NASTĘPNY 
WARSZTAT 

23 KWIETNIA 2017 


