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Jordforberedelse:

Produktfakta

Forbered jorden på normal vi og sørg for, at overfladen er plan.

Betegnelse

700 g/m²

400 g/m²

Udlægning:

Artikelnr

9-12039

9-12038

Mål

2 x 50 m

2 x 50 m

Maskestørrelse

2 x 2 cm

4 x 4 cm

Trådtykkelse

4 mm

4 mm

Stejleste
skråning

1:1
(afhængig af jordtype)

1:2
(afhængig af jordtype)

Antal træspyd

1:2= 1 træspyd/m²
1:1= 4 træspyd/m²

1:5 = 0,2 træspyd/m²
1:2 = 1 træspyd/m²

Træspyd

Akacie og Eucalyptus

Akacie og Eucalyptus

Anvendelse

Til kraftig erosionsbeskyttelse på skrænter
til bredder med mindre
kraftig bølgepåvirkning

Til moderat erosionsudsatte områder

Læg kokosnettet ud i skræntens faldretning. Der skal
være et overlap på 20-30 cm mellem de forskellige baner.
Undlad at strække nettet alt for meget. Kokosnettets øvre
og nedre ender bør dækkes med jord i ca. 30 cm bredde
eller graves ned i lavvandede grøfter og dækkes.
Ved skrænter, som er kortere end kokosnettets bredde,
lægges kokosnettet ud i skræntens længderetning.

Forankring:

Forankring af nettet sker med træpløkke med længde 25
cm. Forankringstætheden bør være 0,2 stk. /m²- 1 stk. /m²,
alt efter forholdene. På stejlere skrænter og i forbindelse
med vand kræves tættere forankring, mens fladere
skrænter ikke kræver forankring i samme omfang.
Kokosnettet skal være i kontakt med jorden, og hulrum
mellem net og jord må ikke forekomme. Anvend evt.
ekstra træpløkke på konkave arealer.

Etablering af vegetation i arealerne:
Såning kan ske efter udlæg af nettet.

Etablering af vegetation på kokosnet
Såning af urter til eng

Manuelt ved bredsåning eller med
håndsåmaskine.

Maskinel såning

Maskinsåning eller sprøjtesåning.

Plantning af urteplugplanter

Plantes direkte gennem maskerne
i kokosnettet.

Plantning af større planter

Der skæres hul i kokosnettet
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