
El Plant Carpet d'Aquanea



El Plant Carpet es fabrica en unitats de 
2x1m.
Estan disponibles sense plantar o amb 
la vegetació pre-establerta amb 
espècies aquàtiques. 
El format estàndard està disponible 
durant tot l'any i també es pot produir 
amb altres espècies sota comanda. 
Al plantar el Plant Carpet es deixa a les 
piscines del viver fins que la vegetació 
s'ha estructurat suficientment en la fibra 
de coco.

Plant Carpet instal·lat i desenvolupat en el marge d'una bassa

Descripció del producte

Aquanea produeix Plant Carpets de 
fibra de coco amb vegetació aquàtica 
pre-establerta per a diverses 
aplicacions.
La instalació del Plant Carpet de fibra 
de coco pre-plantat és una tècnica 
excelent per a establir la vegetació a 
les ribes de llacs, rieres y marges de 
rius. 
Un revestiment viu orgànic que ajuda 
a controlar l'erosió i ofereix un bon 
establiment de la vegetació.

Herbassar estructurat en fibra de coco i pre-vegetat en el viver amb 
espècies helòfites autòctones.



El Plant Carpet està compost de fibra de coco, un 
producte de rebuig provinent de la closca del coco.

Plant Carpet sense i amb vegetació

Es convenient recordar l'estacionalitat de les espècies que conté un Plant 
Carpet, doncs una estructura amb aparença hivernal seca pot tenir un 

desenvolupament apropiat



El Plant Carpet presenta varies 
espècies tant de sistemes 
radiculars rizomatosos, como 
fasciculars o pivotants i amb una 
densitat variable segons aquestes.

En la seva part posterior s'han de 
visualitzar les arrels ja 
estructurades en la fibra de coco. 
A més dels formats estandards 
es poden demanar per encàrrec 
Plant Carpets amb objectius 
especifics determinats:

· Detacar floració
· Adaptació biogeogràfica
· Adaptació a la salinització

Plant Carpets recent instal·lats, i passats diversos mesos

Plant Carpets plantats després de 6 mesos

I després d'un any



Aplicacions
· Plantació d'espècies helòfites amb una densitat, integració al 
medi i nivell d'acabat apropiats.

· Estabilització de marges i talussos fluvials.

· Sistemes de depuració natural d'aigues residuals.

· Retenció i estabilizació de sediments.

· Protecció d'alguns punts del curs fluvial susceptibles a l'erosió 
hídrica.

· Naturalització de llacunes i basses en parcs urbans i àrees 
d'esbarjo.

· Naturalització de marges d'embassaments.

L'establiment de vegetació autòctona utilitzant Plant Carpets redueix el risc de 
que espècies invasores colonitzin les ribes dels rius després d'una restauració

Instal·lació de Plant Carpets, i un any després



Especificacions de la xarxa 
Detalls de la xarxa:  
Fil de fibra de coco de 3 mm en un patró de 
malla quadrada 

Obertura de la xarxa:  
50mm

Farciment
Matalàs de fibra de coco verge:  

Eliminació de la pols durant la fabricació

Profunditat òptima de farciment 
uniformement distribuït:

40-50mm amb aproximadament 2,5kg de 
fibra de coco per m2 de pes en sec 

Tamany i pes 
2x1m de superficie 

40-50mm de gruix 

7kg de pes

Dades tècniques



El Plant Carpet pre-plantat

•  Produït en els nostres vivers.

• Plantat amb 20 unitats de planta per m2 i desenvolupat a les
piscines del viver.

•  Període mínim de producció de 6 mesos durant la temporada de 
creixement (març a setembre).

•  Entrega amb el rizoma de les plantes ja estructurat en la fibra de coco.
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