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Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Ο ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Μαγνητική Συσκευή έχει εφαρμογές σε διάφορους τομείς, στη γεωργία, το σπίτι,
τη βιομηχανία, την ιατρική, την οικολογία και την παραγωγή  φαγητού κλπ. Στην
γεωργία αυτό αφορά κυρίως στην μαγνητική συσκευή που επεξεργάζεται το νερό,
αλλά επιπλέων υπάρχει εφαρμογή επεξεργασίας σπόρου πριν την σπορά.

Οι χρήσιμες ιδιότητες της μαγνητικής ροπής των ηλεκτρονίων μέσω διαφόρων
εφαρμογών είναι γνωστή στην ανθρωπότητα.

Η εφαρμογή της μαγνητολογίας στο νερό είναι καθαρά βιολογικό και κατά συνέπεια
με καμία αρνητική επίπτωση τόσο στον άνθρωπο όσο και στα προϊόντα ή στο έδαφος.
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Γεωργικές Καλλιέργειες

Επεξεργασία μαγνητικού νερού στις καλλιέργειες αποτελεί ουσιαστικό μέρος του
συνόλου χρήσης μαγνητικών τεχνολογιών στην γεωργία.

Βελτιώνει την ιδιότητα του νερού και οδηγεί σε αυξημένη ικανότητα του εδάφους
να απαλλαγεί από τα άλατα και την αφομοίωση των θρεπτικών ουσιών.

Μερικά από τα  πολλά θετικά αποτελέσματα που μας προσφέρει η Μαγνητική
Συσκευή όταν χρησιμοποιείτε στις γεωργικές καλλιέργειες:

Κατεβάζει την αγωγιμότητα και την κάνει πρόσφορη στα φυτά, μεγαλύτερη ανάπτυξη χωρίς παράσιτα (συνεπώς πιο υγιεί) 

Ενεργοποιεί  γενικώς τον γόνο των σπόρων πριν τη σπορά με αποτέλεσμα να μειώνει το κόστος ανά στρέμμα

Τα προϊόντα αποκτούν καλύτερη όψη και γεύση

Είναι πολύ  χρήσιμο σε περιοχές και σε νησιά που χρησιμοποιούν νερό από αφαλάτωση

Η συσκευή λειτουργεί με όλων των ειδών τα νερά -  σκληρά, ποταμών, πηγαδιών, γεωτρήσεων

Μπορούμε να ποτίσουμε με αφαλατωμένο νερό όπως επίσης και με υφάλμυρο

Δυνατότητα πώλησης προϊόντων με υψηλότερη τιμή λόγω υψηλότερης ποιότητας

Χωρίς κόστος λειτουργίας μετά την τοποθέτηση της Μειώνει και σταθεροποιεί το  PH 

+40%
Έπιπλέον προϊόν
εγγυημένα 25%

-20%
Μείωση των
φυτοφαρµάκων

-30%-50%
Μείωση της κατανάλωσης
του νερού άρδευσης 

-50%
Μείωση της κατανάλωσης του λιπάσματος
έως και 50% ή να εξαλειφθεί τελείως

6.000ppm
Επιτρέπει την χρήση ακόμη και
αλμυρού νερού για πότισμα

2x
Χρόνος ζωής των κηπευτικών και όλων των οπωρικών
και γενικώς των φυτών της παραγωγής σας

-25%
Μείωση σπόρων κατά την σπορά 

-20 
Χρόνος βλάστησης
ημέρες νωρίτερα

Μειώνεται δραστικά το ποσοστά ασθενειών των φυτών
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Επεξεργασία Νερού

Όταν ποτίζετε και αρδεύετε με
μαγνητικό νερό, δηλαδή νερό
περασμένο από συσκευή μας
μαγνητικής επεξεργασίας, μπορείτε
να απολαμβάνετε όλα τα σχετικά
οφέλη. Η συσκευή αυτή κάνει για
θερμοκήπια, κτηνοτροφία
και για υπαίθριες καλλιέργειες.

Επεξεργασία Σπόρου

Για να αυξήσετε
τα αποτελέσματα,
και ειδικά όσον
αφορά το όφελος
να χρησιμοποιείτε
μείων 30% σπόρο
κατά την σπορά,
πέραν από την μαγνητική επεξεργασία
νερού, συνιστάτε να περνάτε το σπόρο
από ειδική συσκευή (μικρή η μεγάλη),
διαθέσιμη σαν υπηρεσία πανελλαδικά.

Επεξεργασία κατά Παραγωγή

Κατά παραγωγή διάφορων ειδών προϊόντων
κατανάλωσης μετέπειτα από το στάδιο της
γεωργίας, η μαγνητική τους επεξεργασία στο
εργοστάσιο η εκτός δίνει επιπλέων οφέλη.

Επεξεργασία Προϊόντων

Συσκευαστήρια λαχανικών
και φρούτων, μπορούν
να διπλασιάσουν η και να
τριπλασιάσουν σε ιδανικές
συνθήκες το χρόνο ζωής
και την φρεσκότητα των
προϊόντων τους, περνώντας
τους μέσα από μαγνητική επεξεργασία. 

Γάλα

Μείωση βακτηρίων στο γάλα 40%,
αυξημένη ποσότητα γεύσης και
διατηρήσει των θρεπτικών ουσιών. 

Ελαιόλαδο

Χαμηλώνει την οξύτητα κατά 15%,
επιτρέπει μεγαλύτερο διάστημα
από συλλογής μέχρι παραγωγή.

Οίνος

Πολύ καλύτερη οσμή και γεύση,
και διατηρείτε στο ψυγείο για
τριπλάσιο χρονικό διάστημα.

Νερό κατά Παραγωγή

Επεξεργασία νερού είναι η βάση παντός. Ειτε
πρόκειται για νερό με το οποίο πλένετε τα
προϊόντα η το νερό στο κύκλο παραγωγής, η
επεξεργασία του έχει οφέλη υγείας & οικονομίας.
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Κτηνοτροφία

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα και τα οφέλη στην κτηνοτροφία
αυξάνονται αν συνδυάσετε όλους τους 3 τρόπους χρήσης μαγνητικού νερού. 

Δήλαδη, 1) για σκοπούς ύδρευσης 2) στο πλαίσιο προετοιμασίας τροφής για τα ζώα και
                3) για την ανάπτυξη της πράσινης μάζας για την  τροφή

Ζητήστε μας την καρτέλα με λεπτομερείς στατιστικά, οφέλη και παραδείγματα
                         αποτελεσμάτων άλλων κτηνοτροφιών για το δικό σας ζώο 

Έχει παρατηρηθεί πως τα ζώα πίνουν νερό  με μεγαλύτερη επιθυμία όταν χρησιμοποιείται
η Μαγνητική Συσκευή από ότι το νερό χωρίς τη χρήση της. Η Συσκευή μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί στα πουλερικά, εκτροφή ψαριών, αθλητισμό άλογων, μελισσοκομία κτλ.

Βελτίωση της γονιμότητας

Περισσότερη Ενέργεια (πρώτο
σημάδι της υγείας του ζώου)

Μειώνεται δραματικά
η νοσηρότητα και η θνησιμότητα

Βελτιωμένη ποιότητα
γεύσης του κρέατος

Μείωση του αριθμού των
βακτηρίων στο γάλα

Αύξηση μεταβολισμού σε
ημερήσια βάση (σε νεαρά ζώα έως
και 30% σε καθημερινή βάση)

Αύξηση της απόδοσης του γάλακτος,
τής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες
και μεγαλύτερος χρόνος συντήρησής του

Περίληψη βασικών πλεονεκτημάτων

Αύξηση της διαδικασίας σχηματισμού οστών

Μειωμένο χρονικό διάστημα στο οποίο τα
πουλιά φτάνουνστο απαιτούμενο βάρος

Αύξηση απόδοσης παραγωγής αυγών σε πουλιά

Ουσιαστικά βελτιωμένη μορφολογία του αίματος

Θνησιμότητα και ασθενειές δραστικά μειωμένες

Μειώνεται δραματικά νοσηρότητα & θνησιμότητα

Πουλερικά

Το μαγνητικό πεδίο καταστρέφει τα βακτήρια στο νερό

Μείωση ασθενειών στα ψάρια περισσότερο από 3 φορές

Διπλασιάζεται αύξηση βάρους στα ψάρια 

Οι ιδιότητες γεύσης των ψαριών βελτιώνονται σημαντικά

Ιχθυοκαλλιέργειες

Χρησιμοποιώντας την μαγνητική μας
τεχνολογία επεξεργασίας νερού μπορούμε
να προσφέρουμε περιεκτικότητα σε οξυγόνο
σε νερό όχι μικρότερη από 5 mg / L
χωρίς εγκατάσταση συστήματος αερισμού.

Ανάκτηση του βιολογικού προσανατολισμού 

Αύξηση της ικανότητας των μελισσών να
αντιστέκονται στην Varoatosis

Αύξηση της παραγωγής μελισσών κατά 25%

Σημαντική αύξηση της ποιότητας
του συλλεγόμενου μελιού

Μελισσοκομία
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Βασική αρχή της μαγνητικής επεξεργασίας

Μια εξαιρετικά απλοποιημένη εκδοχή του μηχανισμού μαγνητικής επεξεργασίας
μπορεί να περιγραφεί ως εξής: το νερό αποτελείται από μόρια H₂O� τα οποία είναι
δίπολα - μικροί ειδικοί μαγνήτες� οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με λεγόμενους
δεσμούς υδρογόνου και δημιουργούν έτσι τη φυσική δομή του νερού�

Η δομή αυτή επηρεάζεται επίσης από διάφορες σημαντικές ακαθαρσίες� δηλαδή
ιόντα� τα οποία έχουν ένα ηλεκτρικό φορτίο� Καθώς το νερό διέρχεται από ένα
μαγνητικό πεδίο σωστά ρυθμισμένο� όλα αυτά τα σωματίδια επηρεάζονται από τη
δύναμη Lorenz� η οποία επηρεάζει και αλλάζει τη δομή�

Ως αποτέλεσμα� συμβαίνει μια μετάβαση φάσης δεύτερης
τάξης ₍PT₂₎ και συνεπώς μεταβάλλει απότομα όλες τις
φυσικές ιδιότητες του νερού και τη συμπεριφορά του�

Ένα παράδειγμα� θα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος
του νερού σήμερα� καθώς αντλείται έντονα μέσω
δημόσιας υποδομής ύδατος� μεταφέρει μόρια που
δεσμεύονται σε συστάδες�

                               Αυτό είναι ένα πρόβλημα δεδομένου ότι μια συστάδα
                               δεν είναι σε θέση να διεισδύσει σε κύτταρο ενός ζωντανού
                               οργανισμού� μειώνοντας έτσι σημαντικά την παροχή
                               θρεπτικών ουσιών και την επίδραση ενυδάτωσης�
                               Mαγνητική επεξεργασία καταστρέφει τις συστάδες και
                               επιλύει το πρόβλημα αποκαθιστώντας τη φυσική
                               ελεύθερη ροή νερού�

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το μη επεξεργασμένο νερό είναι επίσης
γνωστό ως δομημένο νερό και μετά από μαγνητική επεξεργασία αποκτά
σωστή δομή� επιστρέφοντας στην αληθινή του αρχική μορφή�

Περισσότερες πληροφορείς είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας και ερευνητικό υλικό
για τους γεωπόνους και τα πανεπιστήμιά είναι διαθέσιμο κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας� 
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Ο μαγνητισμός του νερού που επιτυγχάνεται
μέσω της συσκευής μας μπορει να προσφέρει
σε κάθε αγρότη, σε κάθε κτηνοτρόφο,
σε κάθε νοικοκυριό, τεραστια οικονομικα οφελη
καθως και την προαγωγη της υγειας

Ένα ποτήρι νερό περασμένο από Μαγνητική
Συσκευή και ένα απευθείας από γεώτρηση του
ιδίου νερού - σε 30 μέρες το νερό χωρίς την
Μαγνητική Συσκευή ήταν σκούρο χρώμα με
βακτήρια, και νερό περασμένο από Μαγνητική
Συσκευή ήταν πολύ καθαρό και άθικτο.

Κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Είναι  φιλική προς το περιβάλλον

Η συσκευή δεν χρήζει συντήρησης
μετά από την εγκατάστασή της

Δίνει θετικά οφέλη στην υγεία αλλά
και στο κόστος παραγωγής 

Συμβάλει στην βελτίωση των προϊόντων

Μηδενικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η
Μαγνητική Συσκευή, μειώνεται ο χρόνος
βλάστησης, χρειάζεται κατανάλωση λιγότερου
νερού, παρατείνεται ο χρονος της υγρασίας,
έχει μεγαλύτερη και πλουσιότερη παραγωγή
και φυσικά για όλους τους λόγους που
αναπτύξαμε παραπάνω, επιβάλλεται να
αλλάξετε τον τρόπο σποράς και καλλιέργειας
που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.
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Αποτελέσματα κατά των πειραματων μας με Μαγνητική Συσκευή αριστερά και δέξια χωρίς.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ
Ιούνιος 2013
Ελάτεια, Φθιώτιδα

Σας παραθέτουμε ένα σαφές παράδειγμα των αποτελεσμάτων που
καθένας μπορεί να επιτύχει χρησιμοποιώντας τη Μαγνητική Συσκευή,
στην παραγωγή πατάτας και  κρεμμυδιού. 

Η πατάτα, η οποία  ποτίζεται μέσω της Μαγνητικής Συσκευής,
μαγειρεύεται πολύ πιο γρήγορα, έχει ανώτερη γεύση από εκείνη της
κανονικής πατάτας και τα θρεπτικά συστατικά της απορροφώνται
από τον οργανισμό μας πολύ πιο αποτελεσματικά. 

Οι πατάτες που ποτίζονται μέσω τη Μαγνητική Συσκευής, μπορούν
εύκολα να διακριθούν από αυτές που καλλιεργούνται υπό κανονικές
συνθήκες ή παραδοσιακά με τη χρήση των νιτρικών αλάτων. 

Οι πατάτες που καλλιεργούνται και ποτίζονται μέσω της Μαγνητικής
Συσκευής είναι λείες, χωρίς εξογκώματα, και είναι υγιείς . Όσον αφορά
το χρώμα, το εσωτερικό της πατάτας είναι λείο, μαλακό και με ένα
ευχάριστο υγιές χρώμα και γευστικότερες.

Καλλιέργειες πατάτας οι οποίες χρησιμοποιούν τη Μαγνητική Συσκευή,
έχουν καλύτερη εμφάνιση από τις κλασικές καλλιέργειες πατάτας και
περισσότερη απόδοση σε ποσότητα και ποιότητα. 

"Ένα εργαλείο που κάθε
                    καλλιεργητής θα χαθεί χωρίς!"

                    - Παναγιώτης Καραούζας
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Τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει ο Παναγιώτης
με τη χρήση της Μαγνητικής Συσκευής.

Με Μαγνητική  Συσκευή αριστερά και δέξια χωρίς.

Καλλιέργεια Κρεμμυδιού

Καλλιέργεια Πατάτας
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΑΡΙ
Θήβα 2014
Σε 2.200 στρέμματα σιτάρι, περασμένος ο σπόρος μέσα από Μαγνητική Συσκευή
που ζωντανεύει τον γόνο, με μείον 30% σπόρο στη καλλιέργεια.
Καλλιέργεια έγινε σε χωράφια κουρασμένα από σιτάρι 6 ετών.

Απρίλιος 2014, περασμένο

Φεβρουάριος  2014, περασμένο

Χωρίς Μαγνητική Συσκευή

Ιούνιος 2014, Αποτέλεσμα

Μάιος 2014, περασμένο από Μαγνητική Συσκευή



MAGNETIC
TECHNOLOGIES

-13-

Τα αποτελέσματα έδειξαν
από 110 μέχρι 140 κιλά περισσότερα ανά στρέμμα

Το στάχι του σιταριού είναι με
διπλάσιο σπόρο και πολύ πιο ζωντανό.
Φωτογραφίες από περασμένο
από Μαγνητική Συσκευή.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΔΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ
Αύγουστος 2014
Περιοχή Ναυπλίου, Πελοπόννησος

Ροδιές - υπερπαραγωγή, πιο αναπτυγμένο το φυτό και πιο ζωντανό,
πιο σκούρο και υγιεινό πράσινο χρώμα αναπτύξανε τα φύλλα.
Με Μαγνητική  Συσκευή αριστερά και δέξια χωρίς. 

Πορτοκαλιές 4 ειδών ποικιλίας
εμβολιασμένες 6 μηνών με
πότισμα με Μαγνητική Συσκευή
40 μέρες έδωσαν ανάπτυξη που
ξεπέρασαν τα φυτά 1.5 έτους.
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Ιανουάριος 2014 - ξεραμένη λεμονιά ζωντάνεψε μετά από
2 μήνες πότισμα με Μαγνητική  Συσκευή.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙ
Βάγια, Θήβας 2014

Βαμβάκι είναι ένα φυτό που δείχνει ποτισμένο με Μαγνητική  Συσκευή από
πρώτο χρόνο τεράστια διαφορά ποιότητας και ποσότητα παραγωγής. Πιλοτικό
μας ειναι 400 στρέμματα βαμβάκι που έχουν σπαρθεί 17 - 22 Ιουνίου 2014.

Τέλος Ιουλίου 2014, πότισμα με Μαγνητική  Συσκευή αριστερά και δέξια χωρίς. 
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65 μέρες με Μαγνητική  Συσκευή

Έδεσαν καρύδια ποτισμένα με Μαγνητική  Συσκευή πάνω από 35 καρύδια κάθε
φυτό. Σε χωράφι που δεν είναι ποτισμένο με Μαγνητική  Συσκευή κάθε φυτό
έχει 5 - 10 καρύδια. Το χρώμα του φυτού έχει τεράστια διαφορά - το πλούσιο
σκούρο πράσινο με πότισμα της
Μαγνητικής Συσκευής και προς
κίτρινο χωρίς συσκευή. Και το πιο
σημαντικό - τα καρύδια ποτισμένα
με Μαγνητική Συσκευή είναι
πεντακάθαρα, χωρίς ούτε ένα
σκουλήκι, χωρίς σημάδια με πολύ
καθαρό άσπρο χρώμα μέσα. 

Με ΜΣ αριστερά και δέξια χωρίς.

Τα αποτελέσματα έδειξαν

Από 280 – 320 κιλά ανά 1 στρέμμα που έβγαζε αυτή τη περιοχή
έβγαλε με το πρώτο χρόνο ποτίσματος με Μαγνητική  Συσκευή

605 κιλά εξαιρετικής ποιότητας βαμβάκι.

Οκτώβριος 2014Τέλος Σεπτεμβρίου 2014
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ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ
Αύγουστος 2014
Περιοχή Βέροιας με βεβαρημένη γεώτρηση αλάτων

Το πιλοτικό μας είναι στη περιοχή της Βέροιας θερμοκήπιο και ανοιχτό χορό
με ντομάτες, πιπεριές, καυτερές πιπεριές, μελιτζάνες, αγγουριές, ποτισμένα με
Μαγνητική  Συσκευή 40 μέρες – υπέρ-ανάπτυξη φυτών, τριπλάσια παραγωγή
των καρπών, παράταση του χρόνου παραγωγής των καρπών,
το φυτό δεν ξεραίνεται. 

Με δοκιμές που έγιναν μετά την συγκομιδή ο καρπός είναι πιο γευστικός και
υπέρ ανεπτυγμένος και μπορεί να μείνει πάνω από 8 μέρες εκτός ψυγείου. 
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Οι καρποί που ποτίζονται μέσω τη Μαγνητική Συσκευή
είναι λείοι, χωρίς εξογκώματα, και είναι υγιείς.



Magne�c Technologies Company

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας magt.gr και γνωρίστε τις ιδιότητες τις συσκευής μας. 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και Ευρώπη 

Magne�c Technologies Company

τηλ.  251-8880008  |  φαξ. 2 51-8880002  |  gr@magt.eu

twi�er    @magtgr
facebook.com/magtco
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