DE VOORDELEN VAN

VLACO-COMPOST

100% natuurlijk en
milieuvriendelijk

kleinere ecologische
voetafdruk

mooi, lokaal en
duurzaam product

Compost ontstaat uit een natuurlijk
proces en kan in grote mate primaire
grondstoﬀen (zoals turf) die vaak
in potgronden worden gebruikt, vervangen.

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?

Je vindt Vlaco-compost op de
meeste Vlaamse recyclageparken.
Vlaco-compost garandeert steeds
lokale topkwaliteit.

VLACO-COMPOST
DOET JOUW FRUIT & GROENTEN
BLOZEN ALS GEEN ANDER
Compost gaat
bodemuitputting tegen
Tuinieren put de bodem uit, borders worden schoongemaakt, 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 opbrengst hebt van groenten en
fruit, minder mooie bloemen hebt. Dit kan je makkelijk
voorkomen door compost te gebruiken. Compost zorgt
voor voedingsstoﬀen en een vruchtbare 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
betere waterhuishouding
van de bodem
Zandgronden met compost drogen minder vlug uit en
zwaardere gronden, zoals leem en klei, draineren net
beter dankzij compost. Gevolg: de kwaliteit van
de grond wordt

geoptimaliseerd, waardoor hij

meer en beter opbrengt. Compostgebruik zorgt
voor een verhoging van de waterreserve voor
je
planten. Compost is eten, drinken én een
dessertje voor jouw planten. Planten die stressloos
kunnen groeien, zijn gezonder, minder gevoelig voor
ziektes én lekkerder.

Compost is ideaal
om kruiden te kweken
Niets

zo

heerlijk

en

leuk

als zelf kruiden te

kweken. Heel wat kruiden komen van nature in
bosachtige
gebieden
voor.
Compost
als
bodemverbeteraar, ideaal bij deze planten. Je kan
compost voor het aanplanten oppervlakkig inwerken,
tijdens het planten in de plantput mengen of na
het aanplanten gebruiken als mulch.
Volgende
kruiden
houden
van
compost: basilicum,
bieslook, dille, laurier, koriander, munt, dragon,
peterselie.

TIP
Fruitbomen aanplanten?
Door 20% compost te mengen met
plantputgrond geef je hen meteen een topstart.

Kom alles te weten over duurzame Vlaco-compost op

www.vlaco.be

