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Aplicații ale Apei de pe Gans-ul de CO2 la 
Plante: Experimentul 2: Pepene Galben

• - efectuat în 26 Ianuarie 2016 în Filipine

• - câteva sămânțe de pepene galben sunt recoltate 
din același pepene, un set pentru ca referință 
celălalt set pentru experiment. Toate plantele 
utilizează același amestec de pământ pus în vase 
de plastic individuale care provin din același 
cutie de sămânțe. Asta pentru a minimiza 
variabilele care afectează creșterea și 
dezvoltarea plantei.
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Condițiile Apei
• Apă de ploaie - apă de ploaie normală, colectată utilizând un vas de plastic.
• Apă de robinet - apă de robinet normală trecută printr-un sistem normal de filtrare 

(fără osmoză inversă) pentru a o face băubilă de oameni și animale.
• Apă de ploaie tratată cu cupru nano acoperit - apă de ploaie normală, din aceiași 

Apăd e ploaie ca mai sus. Vasul acestei ape de ploaie are scufundate sârme de cupru 
nano acoperite.

• Apă de ploaie tratată cu apa de pe Gans-ul de CO2 - Apă de ploaie cu picături de 
apă de pe Gans-ul de CO2. Apa de pe Gans-ul de CO2 este o mică cantitate de apă 
distilată amestecată cu pudră de Gans de CO2. Noi luăm apa de deasupra Gans-ului 
când acesta se lasă la fundul vasului, și o utilizăm pentru a o amesteca cu apă de 
ploaie pentru utilizare la plante. Apa de pe Gans-ul de CO2 este introdusă o singură 
dată la baza tulpinei plantei în pământ pentru întreaga perioadă de test.

• Apă de robinet expusă la câmpul Gans-ului de CO2 - Aceasta este aceiași Apă de 
robinet de mai sus, însă expusă câmpului Gans-ului de CO2. Gans-ul de CO2 se află 
într-un mic container sigilat, pus pe vasul cu apă de robinet pentru utilizat la plante. 
Durata expunerii este de cel puțin 5 secunde. Gans-ul de CO2 are un câmp ir apa este 
afectată de acest câmp.

• Apă de ploaie tratată cu cupru nano acoperit, expusă câmpului Gans-ului de 
CO2 - SAcelași tratament ca și în cazul apă de robinet expusă câmpului Gans-ului de 
CO2 de mai sus.



Fotografiile au fost făcute în fiecare zi pe durata perioadei de monitorizare. Setările camerei 
se consideră că nu variază mult în timpul de expunere, pentru ca fiecare înregistrare să aibă cea mai 

bună acuratețe a culorii. Plantele cu apă de pe Gans-ul de CO2 și cele expuse la câmpul acestuia, 
sunt separate la o distanță mai mare de 30cm față de celelalte, pentru a izola influența câmpului 

asupra celorlalte plante din apropiere. Din fotografii putem vedea cu claritate că apa de pe Gans-ul de 
CO2 a influențat cu adevărat creșterea plantelor. Apa de robinet s-a comportat bine. Plantele expuse 

la câmpul Gans-ului de CO2 

au înflorit în a

40-a zi



Concluzii
• Gans-ul a prezentat de asemenea rezultate favorabile. Apa de ploaie și cea 

tratată cu sârmă de cupru nano acoperită a prezentat o întârziere în 
dezvoltare comparate cu cele care au fost tratate cu apa de pe Gans-ul de 
CO2 sau cu câmpul acestuia. Culorile frunzelor au prezentat de asemenea 
consistență.

• Este bine de notat faptul că spre sfârșitul experimentului, în a 20-a zi, 
pozele prezentate anterior sunt din ziua a 23-a, noi am schimbat 
parametrii de test și am stropit fiecare plantă cu Apă de Robinet 
tratată pentru două zile (zilele 20 și 21) cu câmp de la Gans-ul de 
CO2, pentru ca celelalte plante să le ajungă din urmă. După asta am 
observat o schimbare în culoare a frunzelor plantelor, cele fără apă 
de pe Gans-ul de CO2 și-au revenit în termeni de culoare, asemănător 
celor cu apă de pe Gans-ul de CO2. Am încheiat experimentul în a 27-
a zi, adică pe 26 Ianuarie 2016, deoarece rezultatele erau deja 
evidente pentru oricine le vedea.



Aplicații ale Apei de pe Gans-ul de 
CO2 pe Plante: Experimentul 3: Orez
• Pe 27 decemrie 2015, noi am realizat un atelier de lucru gratuit pentru oamenii 

din orațul Davao din Filipine. Orațul Davao este cel mai mare oraș în termeni 
de suprafață, și este localizat în partea sudică a Mindanao, și este înconjurat de 
câmpuri agricole. Participanții au fact capabili să învețe nano acoperirea, 
realiarea Gans-ului și aplicațiile acestor materiale pentru sănătate, energie și 
agricultură.

• De asemenea, fermierii ne-au informat despre problema pe care o au cu 
gândacii negri. Acești gândaci negri mănâncă planta de orez și reprezintă o 
problemă majoră pentru ei. Noi nu dorim să mai folosim pesticide deloc, tot 
ceea ce trebuie să facem este să le vorbim aecstor animale să nu ne mănânce 
plantele. Fermierii au implemntat această sugestie și pentru asta, plantele lor 
de orez nu au mai fost mâncate de acești gândaci negri. Acesta este un 
exemplu de aomeni care lucrează în armonie cu alte ființe, în acest caz cu 
gândacii negri.

• Orez de 58 de zile, apa utilizată în ultimele două săptămâni a fost tratată cu 
câmpul Gans-ului de CO2 de la un plasture cu Gans de CO2



• Orez de 58d e zile, apa utilizată în ultimele 
două săptămâni a fost tratată cu câmpul 
Gans-ului de CO2 de la un plasture cu 
Gans de CO2

• Pe 13 Februarie 2016, un fermier care a 
participat la atelierul de lucru, ne-a 
furnizat un raport că aceste plante de 
orez cresc mult mai bine după aplicarea 
apei tratate cu câmpul Gans-ului de CO2 
de la un plasture cu Gans de CO2. 
Imaginea din stânga prezintă o înălțime 
medie de 1,1 metri. Media normală a 
înălțimii plantei de orez dine xperiența lor 
fără Gans de CO2 este de 1 metru. Ei au 
început aplicarea Gans-ului de CO2 cu 
două săptămâni în urmă și deja văd 
rezultate favorabile. Imagine de Boyet Montejo
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