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Ret orgànica

Característiques  general s 
 
Teixit format per fibres orgàniques 
teixides en ret, generalment de coco, 
per protegir la superfície d’un talús i per 
afavorir el creixement de la vegetació, 
generalment herbàcia. Amb les rets 
s’incrementa la capacitat estructural i la 
resistència. La seva degradació és més 
lenta i permet el ple desenvolupament 
herbaci abans de perdre cohesió. 
  
Característiques tècniques 
 
Aquesta tècnica es basa en la 
consolidació de l’estructura del sòl 
mitjançant ret de coco o jute, oferint 
protecció davant  les avingudes,  les 
pluges torrencials o  l’efecte erosiu de 
les aigües d’escorrentiu. Aquesta 
estructura reté la humitat i facilita el 
restabliment de la vegetació. Amb una 
sembra anterior i/o posterior s’afavoreix 
una colonització herbàcia que amb el 
pas del temps arribarà a substituir la 
fibra de coco. Tot i que generalment es 
sembra abans de la instal·lació de 
mantes i geomalles, en el cas 
d’aquestes, i degut a les obertures, 
també es pot sembrar posteriorment. El 
més adequat es fer la sembra primer i 
reforçar després d‘instal·lar la ret.  
Presenta una llum variable, permetent 
l’entrada de radiació solar i aigua però 
protegint la superfície descoberta del 
sòl, fet que facilita el creixement inicial 
de vegetació.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Les rets orgàniques tenen un pes que 
pot oscil·lar entre els 400 i els 700 
g/m2. L’obertura de la ret és variable 
segons les marques (tot i que depèn 
del gramatge).  En general les 
dimensions dels rotllos solen ser de 
2x50m.  
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Tant important com la ret és la barreja 
de llavors que es sembren (espècies 
autòctones iniciadores, gramínies i 
lleguminoses) ja que colonitzaran el 
talús i seran les que finalment el 
subjectin, i seran també les que 
definiran la naturalització de l’àmbit i el 
paisatge.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Valoració de la tècnica 
 
És resistent al trepig, tolerant amb el 
pas extraordinari d’aigües i permeable 
a la llum solar.  
Compta amb límits segons el pendent i 
no és adequada per a sòls amb 
materials molt fins.  
Es tracta d’una tècnica molt apropiada 
per protegir talussos fluvials que poden 
quedar consolidats amb l’establiment 
de vegetació, en zones amb tensions 
baixes i velocitats de pas d’aigua que 
no sobrepassin els 2,5 m/s. 




