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Bagassa
Bagassą nazywa się odpad pozostający po wyciśnięciu soku z trzciny cukrowej. Uzyskane wytłoki są przerabiane dla potrzeb 
papiernictwa na masy włókniste przy użyciu różnych technologii.
Bagassa jest stosunkowo młodym surowcem papierniczym. Zaczęto ją stosować od 2 poł. XIX wieku w papiernictwie azjatyckim. 
Dużego znaczenia dla papiernictwa nabrała w XX w.  (szczególnie po 2 wojnie światowej), kiedy wzrosło jej zapotrzebowanie
w papiernictwie i różnych innych gałęziach gospodarki oraz świadomość konieczności produkowania opakowań ekologicznych. 
Surowiec ten używany jest nie tylko na obszarze Azji, ale m.in. w USA, Brazylii, Australii. Tam gdzie trzcina cukrowa nie może być 
wykorzystywana, gdyż po prostu nie rośnie, często dostarczane są gotowe wyroby z bagassy lub masy do ich produkcji. Przykładem 
jest rynek europejski. 
Trzcina cukrowa rośnie szybko, ponadto zbiera się kilka plonów w ciągu roku.
Bagassa to surowiec naturalny (jak każdy rodzaj masy włóknistej pochodzenia roślinnego), a więc ekologiczny – znakomicie zastępuje 
plastiki ( w tym styropian), które obciążają środowisko będąc niestety wykorzystywane jednorazowo i w ogromnych ilościach. 
Jedną z zalet bagassy jest dobra podatność na formowanie masy w przedmioty o różnym kształcie i o różnej zwartości struktury. 
Produkowane są też m. in. papiery do opakowywania, do pisania, drukowania, tektury. Jej specyficzną cechą morfologiczną jest zawartość 
m.in. dużej ilości komórek miękiszowych. Bagassę wykorzystuje się również jako biopaliwo, na pasze, a także w budownictwie. 
Nazwę bagassa stosuje się także w odniesieniu do odpadu łodyg sorgo (bezglutenowego zboża uprawianego m.in. w Afryce, Indiach, Chinach).  
Na zdjęciach zaprezentowano wygląd mikroskopowy komórek bagassy (masy włóknistej półchemicznej) w powiększeniach
x 100 – x 500. Włókna papiernicze zostały wybarwione w odczynniku Graff „C”. 
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