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โครงการทดสอบฟิลม์ท�ียอ่ยสลายไดส้าํหรบัใชใ้นการเกษตร

2016/06/17

การใชฟ้ลิม์พลาสตกิคลมุดนิในการปลกูพชืนั�นจะชว่ยลดการสญูเสยีน�ํา ปอ้งกนัการเตบิโตของวัชพชื ซ�ึงจะชว่ยใหเ้กษตรกรสามารถประหยดั

น�ําและลดภาระคา่ใชจ้า่ยในการใชส้ารเคมกีาํจัดวัชพชืได ้โดยขอดขีองการใชฟ้ลิม์พลาสตกิคลมุดนิท�ียอ่ยสลายไดก้ค็อืการท�ีเกษตร

สามารถไถกลบฟลิม์ไดท้นัทหีลังการเกบ็เก�ียว โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเกบ็ฟลิม์ออกแตอ่ยา่งใด

โครงการ Multibiosol ดาํเนนิการโดย Aitiip Technology Centre ของประเทศสเปน ไดรั้บทนุสนับสนนุจากโครงการ LIFE ของสหภาพยโุรป มุ่ง

เนน้การทดลองและพัฒนาการใชฟ้ลิม์พลาสตกิคลมุดนิท�ีสามารถยอ่ยสลายทางชวีภาพประเภทตา่งๆ ณ พ�ืนท�ีทาํการเกษตรของโครงการท�ี

เมอืง Zaragoza ประเทศสเปน ซ�ึงไดเ้ร�ิมการทดสอบข�ึนเม�ือเดอืนพฤษภาคมท�ีผา่นมา โดยในการทดสอบในครั�งน�ีไดใ้ชฟ้ลิม์คลมุดนิสาํหรับ

การปลกูตน้มะเขอืเทศ พรกิไทยและแตงกวา โดยการใชฟ้ลิม์คลมุดนิท�ีแตกตา่งกนัจาํนวน 10 ชนดิ มคีวามหนาอยู่ท�ี 20 ไมครอนท�ีมขีนาด

พ�ืนท�ีรวมกนั 648 ตารางเมตร เพ�ือเปรยีบเทยีบคณุสมบตัแิละระดับความทนทาน (resistance) คณุสมบตักิารยอ่ยสลาย (biodegrability) ของ

ฟลิม์แตล่ะชนดิ

และไมเ่พยีงแคใ่นประเทศสเปนเทา่นั�น โครงการ Multibiosol น�ีจะถกูตอ่ยอดไปยงัประเทศอ�ืนๆ ของยโุรปดว้ยเชน่กนัในอนาคต

สามารถอา่นรายละเอยีดเพ�ิมเตมิของโครงการน�ีไดท้�ี http://multibiosol.eu/en

ท�ีมา: prw.com

http://goo.gl/RfTAMU
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The test biodegradable film for use in agriculture.

06/17/2016

The use of plastic film mulching on the crop that will reduce water loss. Prevent the growth of weeds This will allow farmers to save water and
reduce costs, the use of herbicides has. The advantages of using a plastic film mulching, biodegradable film is that agriculture can be incorporated

immediately after harvest. Without the need to keep the film in any way.

Multibiosol project conducted by Aitiip Technology Centre of Spain. Funded by the EU LIFE project. 
In

the experiment, this time using a mulching film for planting tomato seedlings. Pepper and cucumber By film mulching different thicknesses of 10 to

20 microns, with a combined area of   648 square meters, to compare the features and durability (resistance) properties degradation.
(Biodegrability) each type of film.

And not only in Spain only Multibiosol project will be capped to other countries. Europe, too, the future 
can read more on this project. http://multibiosol.eu/en

Source: Prw.com 

Http://goo.gl/RfTAMU

Tag: # ongoing industry # Agriculture, Fisheries #Bioplastics Industry Activity # Bioplastics.

The trial focused on the development and
use of plastic mulch film that can biodegrade various types of agricultural areas of the city of Zaragoza, Spain, which began testing in May last. 
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มุ่งเนน้การทดลองและพัฒนาการใชฟ้ลิม์พลาสตกิคลมุดนิท�ีสามารถยอ่ยสลาย
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