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Can we grow Plants without adding Nitrogen?
• Understanding the Nitrogen Cycle

• Do we need GANS of Nitrogen?

• Why does CO2 work

• Experiment 1

• Experiment 2

• Experiments

- Înțelegerea Ciclului Azotului

- Ne trebuie GANS-ul de Azot?

- De ce funcționează GANS-ul de CO2?

- Experimentul 1

- Experimentul 2

- Experimentul 3

Putem crește Plante fără adăugarea Azotului?



Nitrogen Cycle

-

Ciclul Azotului



Nitogen in the Atmosphere

ra t io  o f  v o l u m e s  c o r r e c t ly  d is p la y e d

Azotul în Atmosferă



How does the CO2 GAN5 work in Agriculture?

7
N

N itrogen
14.00674

Nitrogen & Oxygen are next to each other on the
periodic table

By adding the GANS of CO2 to the soil the plants 
absorb the fields and are able to use them as

Nitrogen.

It would not surprise me if most plants absorb 
80% of their Nitrogen needs from the 

Atmosphere.

Cum funcționează GANS-ul de CO2 în Agricultură?



We are told Plants absorb CO2 and give off Oxygen.

CO2 - Carbon 
Dioxide

N2O - Nitrous N02 - Nitrites 
Oxide

Carbon - 12 
Oxygen - 16 X2

Total 44

Nitrogen - 14x2 
Oxygen - 16

Nitrogen - 14 
Oxygen - 16 x 2

Total 44 Total 46

Are the plants absorbing their Nitrogen from the Atmosphere and
also giving off Oxygen?

Ni s-a spus că Plantele absorb CO2 și eliberează Oxigen

Absorb plantele Azotul din Atmosferă și de asemenea 
elimină Oxigen?



Aquaponics SystemSistem Acvaponic



Aquaponics Grow BedPat de Creștere Acvaponic



EXPERIMENT i :
Objective -  Observing the effects of seeds exposed to

the fields for 5 days

Soaked seeds 
for 5 days in a 
double walled 

cup of Sea 
Water GANS& 

CO2GANS

EXPERIMENTUL 1:
Obiective - Observarea efectelor asupra semințelor expuse la 

câmpuri pentru 5 zile.

Semințe udate 
pentru 5 zile 
într-o cupă cu 
pereți dubli cu 
GANS din apă 
de mare și 

GANS de CO2.



Seeded 10 Feb and Planted 22 February 2016Însămânțate pe 10 Februarie și Plantate pe 22 Februarie 2016



19 Days from Seeding



2 i  Days from Seeding



27 Days from Seeding 7/3/2016



27 Days from Seeding 7/3/2016



34 Days from Seeding - 14/3/2016



44 Days from Seeding -24/3/2016



OBSERVATIONS - Experiment 1
In the first few weeks of growth we have noticed a marked 
difference in the plants exposed to the fields for 5 days

They are an extra set of leaves ahead of the untreated.
Their colour is more vibrant -  difficult to show on photo

As these were hybrid seeds it will be interesting to see if we will 
see any changes in the plant in the future.

At present there is only a slight difference between the treated 
and untreated plants.

These were planted in one of our systems where no plasma was 
added.

We will continue to monitor and give feedback



EXPERIMENT 2:
Objective -To  create a field environment around the

plants for improved growth

Pipe filled w ith  a m ixture o f Sea 
G A N S / C H 3 & C 0 2 G A N S

Sm all b lack irrigation tube 
filled w ith G A N S  m ixture

EXPERIMENT 2:
Obiective - Să creăm un mediu de câmpuri în jurul plantelor 

pentru îmbunătățirea creșterii

Țevi umplute cu un amestec de GANS de 
apă de mare, CH3 & HANS de CO2

Tub mic negru de irigație umplut cu 
amestec de GANS-uri



Planted new seedlings on 19th February 2016
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Semințe noi plantate pe 19 Februarie 2016



Observations of Experiment 2 14/3/2016

The seedlings were planted into the system on the 19 Feb 2016 
The pipes and rings were placed around the plants on the same 
day
We have not noticed any difference in the plants surrounding 
these pipes and rings because the whole grow bed was 
affected by the GANS fields in the water 
See Experiment 3 forthe dramatic effects of the GANS fields in 
the water.
We will re-do this experiment using only the pipes with no 
GANS fields in the water.

Observații ale experimentului 2 din 14/3/2016

- Semințele au fost plantate în sistem pe 19 Februarie 2016.
- Țevile și inelele au fost plasate în jurul plantelor în aceiași zi
- Nu am observat nici o diferență în plantele care înconjoară 
aceste țevi și inele, deoarece întregul pat de creștere a fost 
afectat de câmpurile GANS-urilor din apă.
- Vedeți experimentul 3 pentru efecte dramatice ale 
câmpurilor GANS-urilor din apă.câmpurilor GANS-urilor din apă.
- Vom reface acest experiment utilizând doar țevi fără 
câmpurile GANS-urilor din apă.



EXPERIMENT 3:
Objective -T o  add the fields to the water and observe 

growth rates, pest infestations and the effect it has on fish.

The GAN5 mixture contains:
■ 70% Sea Water gans
■ 15% CO2 gans
■ 15% CH3 gans

EXPERIMENT 3:
Obiective - Să adăugăm câmpuri apei și să observăm rata de creștere, 
infectarea cu dăunători și efectul pe care-l are asupra peștelui. 

Amestecul de GANS-uri conține:
- 70% GASN de apă de mare
- 15% GANS de CO2
- 15% GANS de CH3





3 DAYS LATER 8 DAYS LATER3 ZILE MAI TĂRZIU 8 ZILE MAI TĂRZIU



Planted 19 Feb 2016 13 days laterPlantate pe 19 Februarie 2016 13 zile mai târziu



Planted 19 Feb 2016 18 days later (7/3/16)Plantate pe 19 Februarie 2016 18 zile mai târziu (7/3/2016)



Planted 19 Feb 25 Days Later 14/3/16Plantate pe 19 Februarie 2016 25 zile mai târziu 14/3/2016



25 Days later 14/3/201625 zile mai târziu 14/3/2016



28 days later 17/3/201628 zile mai târziu 14/3/2016



OBSERVATIONS - Experiment 3
14/3/2016

The background to this experiment is as follows:

We have experienced a problem every summer when the water in our 
Aquaponic systems reaches 26 -  29 Celsius. This high temperature 
causes damage to the root structure, turning the roots brown. The 
roots slowly disintegrate and die off. This effect causes the leaves to be 
very thin with no weight. It also causes the lettuce to be stunted and or 
early bolting.
During this period it is taking 6-7 weeks once the seedlings are planted 
into the system, before we can harvest.

Fundalul acestui experiment este următorul:

Noi aveam o problemă în fiecare vară când apa din sistemele Noi aveam o problemă în fiecare vară când apa din sistemele 
noastre Acvaponice atingea 26-29 grade Celsius. Această temper-
atură ridicatp crea distrugeri în structura rădăcinii, schimbând cu-
loarea rădăcinilor în maro. Rădăcinile de descompunea încet 
până mureau. Acest efect a făcut ca frunzele să fie foarte subțiri 
și fără greutate. De asemenea făcea ca salata să fie pipernicită 
și/sau să facă semințe prea devreme.

OBSERVAȚII - Experimentul 3
14/3/2016



The photo above shows plants taken from  4 different Aquaponic system s that we use to grow lettuce.



Midday Sun 14/3/2016 - 30 degrees Celsius 
Lettuce in Plasma water

Amiază 14/3/2016 - 30 de grade Celsius
Salata în apă plasmaticăEfectul de ofilire



These 2 lettuce 
plants were 

seeded 3 days 
apart and grew in 

2 separate 
systems. 

Represents an 
average plant 
size from each 

system.

Harvested after 
31 days in system 

20/3/16

Aceste două 
salate au fost 
însămânțate la 
distanță de 3 
zile și au 
crescut în 
2 sisteme 
separate. separate. 

Arată mărimea 
medie a unei 
plante din fie-
care sistem.

Recoltate după 
31 de zile, în 
20/3/2016



Plasma System



Water NutrientTest Results

20 February 2016 14 March 2016
W a t e r T e m p W a t e r T e m p 2 9  c e ls iu s

PH 6.6 PH 6.4

A m m onia 0.5 A m m onia 0.25

Nitrite 0.25 N itrites 0

N itrates 20 N itrates 5



Observations -  Experiment 3 14/3/2016 Cont.
• There is a marked difference in the root structure of the lettuce grown in the 

plasma system. We generally only see this type of root structure during the 
cooler months of the year.

• This is showing us that the plasma fields are allowing the plants to cope better 
with higher water and air temperatures.

• The lettuce are producing larger leaves, they are thicker and heavier which 
results in a higheryield.

• We can harvest in 4 weeks instead of the 6 - 7  weeks in the hot summer periods.
• During the midday heat the lettuce generally wilts, however the lettuce in the 

plasma system stands up straight.
• The lettuce is exhibiting traits we would normally only see in the peak growing 

seasons of Spring & Autumn when it is cooler.
• Ourfish are more active especially during feeding time.
• We have only used 50ml of the GANS mixture in 24 000 liters of water

Observații ale experimentului 3 din 14/3/2016 - continuare
- Există o diferență evidentă în structura rădăcinii salatei crescută în sistemul plasmatic. 

În general am văzut doar acest tip de structură de rădăcină pe durata lunilor reci ale 

anului.

- Aceasta ne indică nouă că câmpurile plasmatice permit plantelor să facă față mai bine 

la temperaturi ridicate ale apei și aerului.

- Salata produce frunze mai mari, mai groase și mai grele, rezultând o mai bună recoltă.

- Putem recolta în 4 săptămâni în loc de 6-7 săptămâni pe perioadele călduroase ale verii.

- Salata prezintă însușiri pe care le putem vede în mod normal doar în sezoanele de vârf - Salata prezintă însușiri pe care le putem vede în mod normal doar în sezoanele de vârf 

ale creșterii, în lunile de primăvară și toamnă când este mai răcoare.

- Peștele nostru este mult mai activ în special pe durata timpului de hrănire.

- Noi am utilizat doar 50ml de amestec de GANS la 24000 de litri de apă. 



When growing our micro radish 
we watered our seed trays with 
the plasma water.
We then followed our same 
procedures to grow them.

Notice the root structure of the 
middle 2 punnets compared to 
the untreated punnets on each 
side.

The radish shoots themselves 
were stong, healthy and ready a 
day earlier.

Când am cultivat ridichi am 
udat semințele cu apă 
plasmatică. Apoi am urmat 
aceiași procedură pentru a le 
crește.

Observați structura rădăcinii 
în cele două eșantioane de în cele două eșantioane de 
pământ centrale, comparativ 
cu cele netratate de pe lateral.

Lăstarii de ridiche au fost 
puternici, sănătoși și gata cu 
o zi mai devreme.



Points of Discussion

Using only the fields from the plasma and using the water as the medium 
of these fields will have enormous impacts on Agriculture around the 
world.
Trying to determine the amount and the different types of GANS to grow 
your plants successfully is of key importance.
Will the use of the GANS fields enable us to replace all other inputs? 
Plants are only absorbing the fields from the air and water for all their 
nutritional needs, so do we need specific GANS( Sea Gans for minerals, 
Iron Gans forthe Iron and CO2 for Nirogen ) to fill those needs or will just 
CO2 gans be enough forthe plants to absorb and create what nutrition 
they need.

Puncte de Discuție

- Utilizând doar câmpuri plasmatice și utilizând apa ca mediu pentru aceste câmpuri, 
va avea un impact enorm asupra Agriculturii întregii lumi.
- Încercarea de determinare a cantității și diferitelor tiprui de GANS-uri pentru 
creșterea cu succes a plantelor, reprezintă de importnță majoră.
- Utilizarea câmpurilor GANS-urilor ne va permite să înclocuim toate celelalte 
soluții?
- Plantele absorb doar câmpurile din aer și apă pentru toate nevoile lor nutriționale, - Plantele absorb doar câmpurile din aer și apă pentru toate nevoile lor nutriționale, 
așa că întradevăr avem nevoie de GANS-uri specifice (GANS-uri din apă de mare 
pentru minerale, GANS de fier pentru fier și GANS de CO2 pentru azot) pentru a 
completa aceste nevoie, sau va fi de ajuns doar GAN-ul de CO2 pentru ca plantele 
să absoarbă și să creeze ce tip de nutrienți au ele nevoie?
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