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NIEUWSBRIEF

Voortgang
Vanaf april dit jaar is Vlako volop in bedrijf. Ondanks een goed werkend systeem zijn wij dagelijks
bezig met verbeteringen die het systeem nog verder optimaliseren. Zo is er geïnvesteerd in de
aanleg van 20 ha. peil gestuurde drainage, waardoor het schone water terug wordt gebracht naar
het land in plaats van het lozen op het oppervlakte water.
Vlako heeft onlangs de definitieve erkenning ontvangen, wat betekent dat Vlako
veilige/betrouwbare producten kan exporteren. Deze export producten worden momenteel
voornamelijk in Duitsland en Frankrijk afgezet.
Verder is Vlako druk bezig met het zoeken naar een manier om het droge-stof gehalte van de vaste
fractie omhoog te halen. Hierbij hoort de zoektocht naar een meststof op maat die straks
teruggebracht kan worden in de circulaire landbouw.
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Mineralenconcentraat:
Hoe te gebruiken?
Vlako valt onder de pilot voor mineralenconcentraat, hierdoor kunt u als gebruiker mestcode 120
aanvoeren.
Om code 120, mineralenconcentraat, als kunstmestvervanger in te kunnen zetten, dient u zich bij
RVO aan te melden als gebruiker. Dit is een eenmalige actie en geldt voor meerdere jaren, let op
dat u zich meldt voordat de eerste mest aangevoerd wordt.
Daarnaast is het verplicht een gebruikersovereenkomst te ondertekenen zodat u
Mineralenconcentraat aan mag voeren. Voor een gebruikersovereenkomst kunt u contact opnemen
met Vlako of met uw transporteur.
RVO registreert mineralenconcentraat als dierlijke mest, die u als dusdanig te zien krijgt wanneer u
inlogt bij RVO. Code 120 heeft echter een vrijstelling, hierdoor dient u zelf de berekening maken
voor uw bestedingsruimte.

Mineralenconcentraat:
Bemestingsplan 2020
Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende.
Ook al beginnen we pas net met de oogst van onze gewassen, toch is het goed om alvast na te
denken over uw bemestingsplan voor 2020.
Het mineralenconcentraat kan een goede aanvulling voor uw gewassen zijn en de stikstof uit het
mineralenconcentraat mag de volledige stikstofruimte binnen uw kunstmestbestedingsruimte
invullen. Uit recent onderzoek is gebleken dat mineralenconcentraat in het voorjaar een aanvulling is
op de organische stof die u al in de grond brengt. Mineralenconcentraat van Vlako bevat gemiddeld:
6 à 7 kg N, 7 à 8 kg K.
Mineralenconcentraat past prima bij circulaire landbouw en bewust boeren.
Neem ook altijd contact op met uw teelt adviseur voor een passend bemestingsplan.
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