
Каде има отпад има и ѓубриво  
 
Сите знаеме дека растенијата на им се потребни хранливи материи, особено азот и фосфор. За да 
им даде поттик на растенијата, тие често се ставаат на полиња како ѓубриво. Но, ние никогаш не 
зборуваме за тоа од каде доаѓа ѓубривото. На пример, фосфорот е земен од Земјата, а за само 
100-250 години, би можеле да се соочиме со ужасен недостаток од истиот, освен ако научниците 
не успеат да најдат начини за рециклирање. 
 
Покрај тоа, потербните елементи се земаат од отпадни води. Се користат остатоците што доаѓаат 
од процесот за создавање на чиста вода за пиење, која го содржи елементот алуминиум. 
Материјалот што останува по прочистувањето, наречен остаток од третман на алуминиум, 
вообичаено се носи во депонија за да биде погребан". Повеќето прочестителни станици го имаат 
заменето овој материјал со мешање со млечни отпадни води богати со фосфор и органска 
материја, со што е откриено дека истата може да биде толку добра како и ѓубривото. 
Придобивките од оваа практика би можеле да го надминат рециклирањето на штетниот елемент. 
Ставањето преголем дел од комерцијално достапните ѓубрива на полињата може да го повреди 
квалитетот на водата во близина. 
 
Фосфорот е важна хранлива состојка која е потребна за повеќето земјоделски култури. Сепак, тој е 
не-обновлив ресурс. Доколку продолжиме со сегашната стапка на употреба, она што го имаме 
може да се исцрпи за 100 до 250 години. Исто така постојат и несакани ефекти од премногу 
ѓубриво. Оттука, научниците од целиот свет бараат едноставни и прифатливи начини за 
рециклирање на штетниот елемент без намалување на приносот на земјоделските култури. 
Во најновата студија, тим од научници измешале остатоци од третман на алуминиум со млечни 
отпадни води. Како за анализа, процесот за создавање на млечните отпадни води, не бил 
користен производствен процес, туку зимање на примерок по природен пат, во два случаеви, 
првиот, било земање на млеко од молзење на кравите чиво виме претходно било покриено со кал 
во топли денови, вториот примерок е зимање на млеко од вимето на кравите во топли денови. 
Исто така, како услов било земено и користењето на производите за чистење на просториите т.е 
живеалиштата на кравите, бидејќи голем број на детергентио во себе го содржат елеметот 
фосфор.   
 
Она што му овозможува на смесата да стане ѓубриво е магијата на хемијата. Реакции се случуваат 
помеѓу фосфорот, алуминиумот и органската материја што резултираат со тоа што е можно 
поквалитетно ѓубриво. 
 
Тимот од научници, потоа го ставаат потенцијалното ѓубриво на расад од зелка, за да видат колку 
добро функционира. Тие откриле дека го прави истото, како и вообичаените ѓубрива. 
"Овој експеримент јасно покажа дека можеме да го користиме отпадот од алуминиум за да го 
вратиме фосфорот од млечните отпадни води и да го користиме како ѓубриво", валт тие. 
"Покажавме дека од остатокот од третманот со вода може да земе фосфор од отпадни води и да 
се стави во почва која нема многу фосфор. Ова може малку да се надомести од рударството за 
овој необновлив ресурс. " 
 
Ако овој метод за правење ѓубрива стане широко практикуван, научниците гледаат можност за 
создавање на услови за земјоделски култури во близина на млекарниците со многу говеда. Ова ќе 
даде голема понуда на фосфор. Една компанија би можела да ги внесе остатоците од системите за 



третман на вода за производство на ѓубриво. Може да се користи од страна на големи фарми или 
да бидат продадени на други. 
 
Следниот чекор во ова истражување е да се разгледа употребата на остатоци од третман на вода 
кои содржат железо, бидејќи на многу почви им недостасува овој елемент. Научниците, исто така, 
мора да покажат дека нема никаков несакан материјал како што се хормони и антибиотици во 
ѓубривото. 


