VLM WIJST OP BELANG BODEMBEDEKKERS
DRRU GH YURHJH RRJVW YRRUQDPHOLMN LQ GH ODQGERXZ OLJJHQ H[WUD JURHLGDJHQ LQ KHW YHUVFKLHW YRRU
JURHQEHGHNNHUV DH GLHQVW BHGULMIVDGYLHV YDQ GH VODDPVH LDQGPDDWVFKDSSLM URHSW RS RP GH H[WUD
groeidagen optimaal te benutten.
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Groenbedekkers bieden op het vlak van bodemstructuur,
humusgehalte, vastlegging van stikstof, onderdrukking van
onkruid, … heel wat voordelen. Het is belangrijk om die
groenbedekkers zo vroeg mogelijk in te zaaien, zodat ze
dan meer stikstof kunnen opnemen. Want door de groenbedekkers vroeg in te zaaien wordt de reststikstof van de
voorgaande teelt, net als de stikstof die vrijkomt via mineralisatie uit bodemhumus, sneller opgenomen. Door de
langere groeiduur zal ook de uiteindelijke totale stikstofopname beduidend hoger zijn.
Bij vroege inzaai worden onkruid en aaltjes beter onderdrukt en worden bovendien de verliezen aan bodemdeeltjes
door water- en winderosie beperkt. Bij een vroege inzaai
volstaat over het algemeen ook een lagere zaaidichtheid.
Een tijdige inzaai is in het bijzonder van belang voor een
traag ontwikkelende groenbedekker zoals gras.
Informatie over soorten, kenmerken, stikstofopname, … van
groenbedekkers is terug te vinden in de brochure ‘Groenbedekkers’ op www.vlm.be > Land- & Tuinbouwers > Bedrijfsadvies > Publicaties.
Men kan ook terecht bij de dienst Bedrijfsadvies van de
VLM:

B

VLM

" ACERTA HELPT ONS BIJ ONZE
NZE STRATEGISCHE
STRATEG
KEUZES."
Patrick Boulin - director Key Trade Bank
an Acerta
Jonathan Borlée - topsporter & ambassadeur van

Keytrade Bank zet als internetbankier vooral in op transparantie en een vlotte dienstverlening, iets wat ze ook van hun partners
verwachten. “Het succes van een organisatie? Alles begint bij de aanwerving van het juiste talent. Zoals in elke organisatie
moeten nieuwe medewerkers niet alleen passen in een bepaalde functie maar ook in de cultuur van de onderneming. Als we een
nieuwe medewerker aanwerven, willen we zeker zijn dat we met de juiste persoon in zee gaan. Dankzij de Assessment methode
van Acerta kunnen we een prima beeld vormen van de competenties van elk persoon en een gefundeerde aanwervingsbeslissing
nemen. Bovendien is Acerta specialist in verschillende hr-domeinen. Eén partner voor
meerdere hr-diensten is niet alleen handig, het is ook efﬁciënt en ﬁnancieel voordelig.”
acerta.be l ondernemingsloket l sociale en loonadministratie l HR services
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