پالستیک اطلس پارس

فیلم مالچ

www.atlas-pars.com

فیلم مالچ
فیلم مالچ استاندارد و درجه یک به منظور جلوگیری از رشد
علف های هرز و حفظ آب در تولید محصوالت کشاورزی
جهت افزایش بهره وری و رشد محصوالت تازه و با کیفیت
استفاده می شود.
شما می توانید اطالعات و ویژگی های فیلم مالچ اطلس
پارس را به شرح ذیل مالحظه نمایید :
در راستای تحقق نیاز مشتریان ،سفارشات تخصصی



پذیرفته می شود.
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نام محصول

فیلم مالچ

سایر اسامی

مالچ فیلم  -فیلم مالچ انعکاسی  -پالستیک مالچ – مالچ کشاورزی

ویژگی ها









تسریع زمان کاشت
حفظ رطوبت خاک
مدیریت علف های هرز
کاهش شسته شدن کود
بهبود کیفیت محصول
کاهش تراکم خاک
کاهش آسیب ریشه ها

تعداد الیه

کواکستروژن ( یک تا سه الیه)

ضخامت

 10تا  310میکرون

عرض

تا  7متر  /با توجه به درخواست مشتری

طول رول

بر اساس درخواست مشتری

سوراخ

تا  1ردیف /بر اساس درخواست مشتری

رنگ

شفاف






تقویت ریشه و سرعت دهی زمان برداشت
کاهش سرما و واکنشات توسط گرم کردن فضای گیاهان به وسیله اشعه مادون قرمز تولید
شده توسط خاک در شب
امکان مشاهده محصول
مناسب برای پنبه  ،مارچوبه سفید و خربزه
مناسب برای آب و هوای خنک

مشکی
 افزایش رشد محصول و برداشت به وسیله:
 Oافزایش دمای خاک از  6تا  1درجه سانتی گراد در عمق  5تا  35سانتی متر
خاک ،بهترین محل رشد ریشه
 Oحذف رشد علف هرز از طریق جلوگیری از تابش نور به خاک
 مناسب برای توت فرنگی ،انگور ،مارچوبه سفید ،گوجه فرنگی ،خربزه ،هندوانه و ...
 بهترین زمان استفاده در طول ماه های سرد می باشد

www.atlas-pars.com
سفید
 بهره مندی بیشتر از فتوسنتز و انکسار حرارت
 مناسب برای برای سیب زمینی ،شلغم و محصوالت زیر زمین در مناطق گرم
سفید/مشکی
 مناسب برای گوجه فرنگی ،کدو ،بادنجان ،خربزه ،فلفل و دیگر محصوالت که در ارتفاع رشد
می کنند.
نقره ای





حفاظت از گیاهان با دفع حشرات و جلوگیری از گسترش آفات و ویروس ها
بهبود عملکرد و کیفیت با افزایش فتوسنتز انعکاس نور قسمتهای پایینی گیاهان
ایجاد انحراف در حرارت و خنک نگه داشتن خاک
کاهش خطر سوختگی بخش های گیاه در تماس با فیلم

نقره ای /مشکی
 مناسب برای توت فرنگی ،خربزه ،هندوانه ،کدو و ...
 بهترین استفاده در مناطق گرمسیر
قهوه ای
 افزایش عملکرد محصول توسط:
 Oکنترل رشد علف های هرز با جلوگیری از انتقال نور به خاک
 Oکاهش جذب دما و نگه داشتن دمای متوسط در اطراف ریشه محصوالت
 برای توت فرنگی ،سبزیجات و ...
 بهترین استفاده در مناطق گرم
نقره ای  /قهوه ای
سبز
خاکستری
زرد
بسته بندی

رول با پوشش پلی اتیلن – قطر داخلی بوبین  67 :میلی متر
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