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PHÂN BÓN VỚI SỨC KHỎE CỦA CON NGƯỜI
Trong phạm vi của bài viết này chúng tôi chỉ đề cập tới những nhân tố và giải pháp
tích cực mà các sản phẩm được gọi/coi là phân bón ảnh hưởng tích cực trực tiếp hay
gián tiếp thông qua sản phẩm trồng trọt tới con người.
Trong những năm gần đây,
trên các phương tiện thông
tin đại chúng thường xuất
hiện ngày càng nhiều hơn
các thuật ngữ như khoáng
chất, vi chất, thực phẩm
chức năng, sữa-thuốc bổ
với khoáng chất, thực
phẩm cho bà mẹ-trẻ em.
Thực ra những vi chất trên
trong thực vật gọi là Trung
-Vi Lượng mà thực vật hay
động vật (trong đó có con
người) đều cần tới. Trong
một số loại nước khoáng,
sữa, thực phẩm chức năng
Ảnh trên theo báo Thanh Niên ngày 28/9/2009
trong thành phần của những
sản phẩm này đều có các
khoáng chất (vi khoáng/vi lượng) như: Can xi, Ma nhê, Si líc, Đồng, Kẽm, Sắt,
các Vitamin, Amino Axít, Free Amino Axít… mà các khoáng chất này điều có chứa
trong một số các sản phẩm được gọi là phân bón. Như vậy những loại phân bón này
khi phun/xịt hay bón cho cây trồng thì cây trồng hấp thụ các chất này nhằm giúp cây
trồng sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao, chất lượng tốt cò lưu trữ lại trong
cây trồng hay chưa hấp thụ hết. Trong khi đó sản phẩm của cây trồng này lại là nguồn
lương thực-thực phẩm chính cho con nguời. Do vậy những loại phân bón nêu trên
thông qua cây trồng cung cấp gián tiếp vi chất/ khoáng chất hay vi lượng cho con
người. Mặt khác có những sản phẩm được gọi là phân bón lại cũng chính là thực
phẩm hay thực phẩm chức năng cho con người.
Ví dụ: Rong biển được dùng làm thực phẩm trực tiếp cho con người (canh rong biển),
được chiết xuất thành các thực phẩm chức năng cho con nguời thì cũng chính rong
biển đó được chiết xuất thành các sản phẩm được gọi là Phân bón Seaweed (phân bón
rong biển). Các phân bón như: Can xi, Ma nhê, Đồng, Kẽm, Sắt ở dạng Chelate-hữu
cơ thì cũng được sử dụng trực tiếp cho con người như Viên sắt thường dùng cho phụ
nữ có thai, Canxi thường dùng cho loãng xương hay người bắt đầu về già, đồng thời

cũng được dùng vào các thực phẩm cho con người hay gia súc. Các sản phẩm như đầu
và vỏ tôm, đầu và xương cá, xương heo/ lợn, gà… thì cũng chính là nguyên liệu để
chiết xuất ra phân bón hữu cơ cho cây trồng đồng thời cũng được dùng để sản xuất ra
các thực phẩm chức năng hay sản xuất ra những thực phẩm trực tiếp cho con người.
Ví dụ: Vỏ và đầu tôm trong sản xuất hải sản xuất khẩu dùng để sản xuất ra
Monosaccharide, hay chiết xuất ra Can Xi Chelate-hữu cơ dùng rất tốt cho cây trồng
và con người. Như vậy những sản phẩm được gọi là phân bón này được dùng trực tiếp
cho cả con người.
Mặt khác hầu như tất cả thực phẩm của con người thực chất là các loại sản phẩm nếu
được dùng làm phân bón cho cây trồng thì rất tốt. Như thịt, cá, rau-củ-quả các loại
nếu được dùng như là phân bón, hay sữa đậu nành/đậu tương là thức uống thực phẩm
rất tốt cho con người song nếu dùng nó làm phân bón cho cây trồng thì được coi là
loại phân bón rất tốt cho cây trồng (những trường hợp này không được coi là hiệu quả
kinh tế trong sản xuất nông nghiệp-ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt hoặc những
thực phẩm trên khi không còn có thể dùng làm thực phẩm)
Nói như vậy song có những sản phẩm phân bón chỉ dùng trực tiếp cho cây trồng mà
không thể dùng trực tiếp cho con người, thậm chí dùng không đúng còn có hại cho
sức khỏe của con người như phân đạm (đạm Urea, Nitrate, Ammonium), phân lân
(P2O5), phân kali (K2O) ở dạng Vô cơ và được gọi là phân bón hóa học (Chúng tôi không

đề cập lĩnh vực này trong bài viết này).

Thực tế trong chúng ta và không ít người vẫn còn quan niệm rằng PHÂN BÓN là
(không sạch), là có hại, là thấp cấp… thì theo như phân tích ở trên và thực tế của
ngành công nghiệp phân bón ngày nay quan niệm trên đã được thay đổi. Ngành khoa
học và công nghiệp phân bón đã vươn cao như những ngành khoa học và công nghiệp
khác của nhân loại. Tất cả những khoa học tiên tiến và tột đỉnh từ công nghệ vi sinh
thậm chí công nghệ NANO đã được được ứng dụng thành công trong ngành công
nghiệp phân bón để sản xuất ra những sản phẩm được gọi là phân bón với chất lượng
TỘT ĐỈNH giúp ích cho nền Nông Nghiệp nói riêng và nhân loại nói chung. Những
sản phẩm phân bón này đã làm thay đổi hoàn toàn về quan niệm nêu trên thậm chí là
rất sạch và không hề rẻ một chút nào so với các sản phẩm của các nghành công
nghiệp khác.
Ngày nay khoa học và công nghệ phân bón đã phân lập được những chủng vi sinh để sản
xuất ra những phân bón không những có lợi cho cây trồng mà còn không ảnh hưởng xấu đến
môi trường và con người, những phân bón theo mong ước của cây trồng và con người như
phân bón phân giải chậm/ Controlled Released Fertilzer (Delta-coated), phân bón vi lượng
Chelate hữu cơ như đề cập ở phần trên (Deltamicro và Feticombi-5), hay vi lượng Chelate
hữu cơ phân giải chậm/ Controlled Releases Micronutriens Ferlilizer (CRMF), hơn thế nữa
phân bón từ Amino/ free amino axít (Chelax) và thậm chí phân bón từ công nghệ NANO
(Deltanano). Những phân bón công nghệ mới trên đây ngày càng được sử dụng rộng rãi
không những tối đa hóa hiệu suất sử dụng phân bón, tối đa hóa giá trị đầu tư trong sản xuất
nông nghiệp, không ảnh hưởng tới môi trường và con người mà vượt lên tất cả là đã và đang
làm Cho Cuoäc Soáng Saïch vaø Xanh Hôn - For Clean & Greener Life
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