compost, potgrond
of snippers nodig ?
Kies de hoeveelheid en een LEVERIng
afgestemd op jouw verbruik
ZELF AFHALEN

in bulk : op het recyclagepark van Imog Harelbeke en Moen.
(snippers enkel in Moen)
in zakjes: op het recyclagepark van Harelbeke, Moen, Zwevegem,
Waregem, Beveren-Leie, Wielsbeke, Deerlijk en Kruishoutem.

Zak
(40l)

In bulk

Waarom compost gebruiken ?
Compost is een duurzame bodemverbeteraar met een hoog
gehalte aan organisch materiaal om uitputting en structuurverval te voorkomen. Compost gebruiken is de kringloop sluiten, zoals de natuur ons al miljoenen jaren voordoet.

Compostproducten
Ontdek ons compleet gamma

Vlaco groencompost is rijk aan voedingsstoffen en sporenelementen en heeft een hoog gehalte aan organische stof.
De compost is bovendien vrij van onkruidzaden en ziektekiemen. Compost kan de primaire grondstof turf bij de samenstelling van potgrond vervangen.
Wat is Vlaco ?
Vlaco vzw is de Vlaamse Compostorganisatie en
controleert zowel de grondstoffen, het volledige
proces als het eindproduct. Imog produceert
op haar site in Moen eigen groencompost en
potgrond, met het Vlaco label.

THUISLEVERING

Bigbag
(1m3)

Container
zelf afhalen
zak (40l)
bulk

thuislevering
bigbag container

 Vlaco-topdressing

€3,90

€22,90/t

€39

€190 (10t)

 Vlaco-compost

€3

€17,50/t

€30

€145 (10t)

 Vlaco-potgrond

€6

€140/t

€80

€660 (10m3)

 Imog-potgrond

€6,40

€149,80/t €85,6

€706,2 (10m3)

 compostsnippers

€2,70

€19,70/t

€30

€145 (10t)

 naaldhoutschors

€5,60

€280/t

€84

€748,4 (10m3)

imo

BEL GRATIS

0800 99 827

Alle prijzen zijn geldig op 01/01/2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

in elke gemeente binnen de Imog-regio

imo

Kies een product dat bij jouw gebruik past
compost

potgrond

bodembedekker

topdressing

Vlaco compost

afgezeefde compost 0-15 mm

Vlaco universele potgrond

Vlaco potgrond

Imog potgrond

compostsnippers

naaldhoutschors

In de herfst kan het gazon
voorzien worden van een dun
laagje extra fijne Vlaco groencompost. Door de neerslag in
de winter verdwijnt de compost
snel in de bodem waar het bodemleven het werk verderzet.
Zo wordt je gazon minder vatbaar voor droogte en groeit het
gelijkmatiger.

Compost is een duurzame bodemverbeteraar met een hoog
gehalte aan organisch materiaal om uitputting en structuurverval te voorkomen.
Gebruik compost bij aanplanting en tuinaanleg, in de moestuin of in de siertuin.

Deze Vlaco potgrond is een milieuvriendelijk product waarbij
zoveel mogelijk turf vervangen
is door een duurzaam alternatief : Vlaco-compost. Deze
potgrond is ideaal voor kamerplanten en terras- en balkonplanten.

De Imog potgrond is gelijk aan
de Vlaco universele potgrond
maar met toevoeging van extra
meststoffen om een langere
bloei van de planten te bekomen. Deze potgrond is ideaal
om uw kamerplanten, terrasen balkonplanten een extra
duwtje te geven.

Compostsnippers
zijn
de
harde stukjes hout die na het
composteringsproces worden
uitgezeefd. Hou rekening met
kleine onzuiverheden.
Gebruik compostsnippers als
mulchlaag in de moestuin, als
bodembedekker tussen vaste
planten of als scharrelruimte bij
de kippen.

Wie hoge decoratieve eisen
heeft, kan naaldhoutschors
gebruiken. Voor een optimale
dekking kan je starten met een
laag compostsnippers van 6
à 8 cm en afwerken met een
laagje naaldhoutschors.

25 % Baltische tuinturf 0/12 mm
25 % Baltisch witveen 0/12 mm
20 % Sylvesterschorscompost 0/4 mm
30 % Vlaco groencompost

25 % Baltische tuinturf 0/12 mm
25 % Baltisch witveen 0/12 mm
20 % Sylvesterschorscompost 0/4 mm
30 % Vlaco groencompost
+ meststof Solesia F2 : 3kg/m³

fijn afgezeefde compost 0-5 mm

- met extra meststoffen -

compostsnippers 15-40 mm

naaldhoutschors 15-25 mm

Toepassingen

Opgelet, Vlaco compost is geen
substraat, gebruik compost dus altijd
gemengd.

Tuinaanleg

Siertuin

Gazon

Moestuin

Bloembakken

Fruittuin

Bomen

Struiken

