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Descripció general

Rotllo de fibra de coco d'alta densitat estructurat en una xarxa de polipropile
i vegetat amb 9 unitats/m.l. de planta helòfita totalment desenvolupada.

Dades tècniques

Aplicacions

• Consolidació de marges fluvials.
• Delimitació dels marges de basses i llacunes en parcs urbans.
• Protecció dels marges afectats per l’erosió de l’onatge produït per les

embarcacions i activitats recreatives en canals, rius i embassaments.
• Sistemes de depuració natural de les aigües residuals.

Rotllo estructurat en fibra vegetat

Materials

• Matriu de fibra de coco
compactada.

• Xarxa estructural exterior de
polipropilè de 50 mm de malla i 2,5
mm de diàmetre, sense nusos.

• Xarxa estructural exterior de coco
(biodegradable) de 60 mm de malla
i 5 mm de diàmetre (en el cas dels
Fiber roll biodegradables 100%).

• Diàmetre habitual de 0,30 m.
• Longitud habitual de 3 m.

• Pes del rotllo de 0,30 m. de
diàmetre en sec: 10,9 kg/metre
lineal

• Pes del rotllo de 0,30 m. de
diàmetre humit: 30 kg/metre lineal.

Qualitat

El Fiber roll vegetat presenta múltiples espècies tant de sistemes radiculars
rizomatosos, com fasciculars o pivotants. El Fiber roll vegetat preparat per
instal·lar presenta una densitat homogènia de tiges al llarg de tota la superfície
però amb una densitat variable segons les espècies. Es considera que un
fiber roll està en condicions quan les arrels o rizomes de totes les espècies
travessen sobradament l’estructura per la base. No és necessari que les
arrels siguin molt llargues però es valora la presència de les arrels estructurades
amb la fibra.
Les espècies més habituals són l'Iris pseudacorus, Carex vulpina, i Scirpus
holoschoenus, però per encàrrec es poden demanar estructures amb objectius
específics determinats com ara:
a) Destacar floració.
b) Adaptació biogeogràfica.
c) Adaptació a la salinització.
d) Adaptació a condicions lumíniques.
Així es poden utilitzar espècies com Juncus acutus, Juncus inflexus, Carex
pendula, Scirpus maritimus, Lythrum salicaria, Claudium mariscus, Phalaris
arundinacea... i totes aquelles plantes similars si es disposa de plàntula o de
temps per produir-la. Recomanem especialment realitzar l’encàrrec amb
temps per tal d’utilitzar ecotips locals.
Cal recordar l’estacionalitat d’aquestes espècies, per tant una estructura amb
aparença hivernal seca pot tenir un desenvolupament adequat.
La permanència orientativa en el medi és de 5 anys, mantenint posteriorment
l'estructura vegetal generada i la funcionalitat. La planta durant aquest temps
tendirà a ocupar l'espai generat per la progressiva degradació de la fibra de
coco.


