Uitrijden van compost

Waarvoor kunt u terecht bij Vlaco vzw?

Vlaco-compost mag u het hele jaar uitrijden. Onderwerken
is voor compost niet verplicht. Er treden immers geen stikstofverliezen via de lucht op. Oppervlakkig inwerken is het
best. Wilt u compost in de winter uitrijden vraag dan aan
uw compostproducent het attest ’Afwijking op de uitrijbeperking’.

Vlaco vzw controleert streng de compostproductie en de
kwaliteit van de compost bij de aangesloten compostproducenten.
U kunt als land- of tuinbouwer bij Vlaco vzw terecht met al
uw vragen over compost, composteren en wetgeving. Vlaco
vzw geeft u advies op maat over compostgebruik bij uw
teelt.
U vindt nuttige informatie en verkoopadressen op onze
websites.

Aangifte en registratie
Als land- en tuinbouwer moet u de compost in uw register,
dat ter inzage ligt van de controlerende ambtenaren, opnemen. In de mestbankaangifte moet u de gebruikte compost
niet aangeven, tenzij u in 1 jaar een drievoudige dosis
compost toedient of extra compost bovenop de normen
toedient.

Transport van compost
Compost mag getransporteerd worden door een erkend
verzender of een erkend mestvoerder.
De erkend verzender maakt het verzenddocument op. Kijk
op www.vlaco.be voor erkende verzenders of vraag dit aan
uw compostproducent.
De erkend mestvoerder zorgt voor de noodzakelijke administratieve afhandeling. Hij doet een voormelding, maakt
een mestafzetdocument op dat hij na het transport aan de
mestbank bezorgt en doet de namelding.
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Maximale dosering...

Voordelen Vlaco-compost

Het mestdecreet rekent compost onder ‘andere meststoffen’.
De normen voor dierlijke mest en andere meststoffen zijn
uitgesplitst. Zo kunt u naast Vlaco-compost ook nog dierlijke
mest gebruiken. U kunt elk jaar compost gebruiken, zowel
in het systeem voor totale stikstof als werkzame stikstof. In
het eerste systeem is de N-norm beperkend. In het tweede
systeem is dat eerder de P2O5-norm.
U neemt de compost op in uw register maar niet in uw mestbankaangifte.

Product

Code

N kg/ton

P2O5 kg/ton

Gft-compost

193

12

6

Groencompost

194

7

3

... Meerjarig perspectief
Bij groen- en gft-compost komt de stikstof traag vrij. U mag
daarom ook op één jaar een tweevoudige of drievoudige
compostdosis toedienen. De stikstof- en fosforinhoud van de
compost verdeelt u dan over respectievelijk twee of drie jaar
in uw verzamelaanvraag. Bij de tweevoudige dosis dient u het
jaar nadien geen compost toe. Bij een drievoudige dosis doet
u dit de twee volgende jaren niet.
Vraag aan uw compostproducent het attest ‘Meerjarig perspectief’. U moet deze hogere bemesting zowel in uw register
als in uw verzamelaanvraag vermelden.

•
•
Gewasgroep

SYSTEEM TOTALE N

Gebruik enkel compost van producenten die gecontroleerd
worden door Vlaco. Kijk op www.vlaco.be naar een compostproducent bij u in de buurt.

Groencompost Gft-compost

Grasland
Maïs
Suiker- en voederbieten

24

14

18

10

In de bio-landbouw kan u groencompost gebruiken. Vraag aan
uw compostproducent een kopie van het keuringsattest.

Aardappelen
Andere gewassen
Gewassen met lage N-behoefte
(witloof, cichorei, fruit, sjalotten, uien, vlas)

Andere leguminosen dan erwten en
bonen

Het Vlaco-label is een extra kwaliteitslabel voor
(groen- of gft-) compost die aan strengere dan
wettelijke normen voldoet.
Compost met Vlaco-label is rijker aan organische
stof (min. 18%) en is droger (min 55%).

Maximale dosering (ton/ha) 2013 (normen dec 2012).

SYSTEEM WERKZAME N
Gewasgroep

Groencompost

Gft-compost

Grasland (maaien)

63

32

Maïs

53

27

43

22

Compost gecombineerd met dierlijke mest of
kunstmest
Akkerbouwer Jef teelt op een lemig perceel aardappelen.
Hij kiest ervoor om 23 ton runderdrijfmest te gebruiken
(71 kg werkzame N; 34 kg P2O5). Daarnaast dient hij nog
20 ton groencompost toe om de bodemvruchtbaarheid
te verhogen. Voor deze groencompost moet hij 21 kg
werkzame N en 30 kg P2O5 (50% van de totale inhoud) in
rekening brengen. Jef kan jaarlijks nog 117 eenheden N uit
kunstmest aanbrengen.

Suiker- en voederbieten
Aardappelen
Andere gewassen
Gewassen lage N-behoefte
Andere leguminosen dan erwten en
bonen

mrt 2013

(witloof, cichorei, fruit, sjalotten, uien, vlas)

www.vlaco.be

In het systeem voor werkzame N telt de stikstof van compost slechts 15% mee (werkingscoefficient is 15%).
In beide systemen mag u slechts 50% van P2O5-gehalte
van compost aanrekenen.

