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VLACO-COMPOST

VLACO-COMPOST
... EN JE STAAT ALTIJD OP EEN GOED BLAADJE

Belangrijk!
In potten werk je niet meer dan 20% compost in. 

Kom alles te weten over duurzame Vlaco-compost op 

www.vlaco.be  

TIP

100% natuurlijk en 
milieuvriendelijk
Compost ontstaat uit een natuurlijk 
proces en kan in grote mate primaire 
grondstoffen (zoals turf) die vaak 
in potgronden worden gebruikt, ver-
vangen. 

kleinere ecologische 
voetafdruk
Wist je dat 40 liter Vlaco-compost 
een besparing aan CO2 oplevert die 
overeenkomt met de uitstoot van 
100 km afgelegd met een gemiddelde 
personenwagen?

mooi, lokaal en 
duurzaam product
Je vindt Vlaco-compost op de 
meeste Vlaamse recyclageparken. 
Vlaco-compost garandeert steeds 
lokale topkwaliteit. 

Compost gaat
bodemuitputting tegen

Tuinieren put de bodem uit, borders worden schoon- 
gemaakt, grasmaaisel wordt weggehaald, fruit en 
groenten worden geoogst, … Op die manier worden 
voedingsstoffen en organisch materiaal steeds weg-
genomen van de bodem. De bodem wordt schraal, 
waardoor je minder mooie bloemen hebt. Dit kan je 
makkelijk voorkomen door compost te gebruiken. 
Compost zorgt voor voedingsstoffen en een vrucht-
bare bodem.

Compost beschermt 
planten tegen ziektes

Het organische materiaal van compost is zeer divers 
en trekt verschillende bodemdiertjes aan. Zij zorgen er 
op hun beurt voor dat schadelijke organismen als 
aaltjes of ziekten moeilijker de overhand krijgen. Zie 
Vlaco-compost als de vriendelijke en lokale lijfwacht 
van jouw planten, groenten en fruit.

Compost zorgt voor
een evenwichtige bodem

Compost in de bodem voorkomt uitdroging en zorgt 
voor een goed evenwicht tussen lucht, water en 
voedingsstoffen. Compost maakt de bodem rijk, 
gezond en vruchtbaar.

Compost geeft langzaam
voedingsstoffen vrij

Bloemen hebben vaak geen snelwerkende meststoffen 
nodig. Want als de groei geforceerd wordt, worden ze 
vatbaarder voor ziekten en ongedierte. Bij compost 
komen de voedingsstoffen langzaam vrij, op het tempo 
dat de planten ze nodig hebben. En zo volstaat 
compost meestal als de basisbemesting bij bloemen en 
planten. 

Compost steunt de groei
Eenjarige bloemen maken in één seizoen een 
spectaculaire groeispurt van kiemplantje via bloei, tot 
zaad dragen: supporter vriendelijk met compost in de 
lente en ze zullen bloeien als koninginnen.




