
Compost is onze
tweede natuur



Compost van Attero is een stabiel, veilig en humusrijk product dat 

ontstaat in een gecontroleerd composteringsproces. Onder optimale 

omstandigheden zetten micro-organismen organische stoffen om in een 

waardevol product.

Hoogwaardig proces 
Composteren is een aëroob (zuurstofrijk) proces. Het wordt onder meer gestuurd op 
temperatuur en vocht. Door de grote microbiële activiteit stijgt de temperatuur, zodat een 
hygiënisch en veilig product ontstaat. Een continu en hoogwaardig proces, waarbij wij 
langdurig sturen op temperaturen tussen 55 en 65 graden Celsius. Zo worden onkruidzaden, 
ziektekiemen en (cysten)aaltjes gedood.
Het resultaat is een uitstekende, schone en stabiele compost; een bodemverbeteraar die een 
belangrijke bijdrage levert aan de vruchtbaarheid van de bodem.

Sterke en gezonde planten door een goede bodem
Voor de ontwikkeling van sterke en gezonde planten is een goede bodemstructuur een eerste 
vereiste. Met name organische stof heeft een gunstige invloed op de structuur van de grond. 
In de praktijk blijkt dat de bodemstructuur in de meeste gevallen niet optimaal is. Deze kunt u 
verbeteren of herstellen met bodemverbeteraars van Attero.

Compost, bron van organische stof
De vruchtbaarheid van de grond wordt steeds belangrijker, omdat de normen voor gebruik 
van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen steeds verder worden aangescherpt. Voor 
het op peil houden of verbeteren van de bodemvruchtbaarheid is regelmatige aanvoer van 
organische stof van groot belang.

Kenmerken compost van Attero
• Toename van de bodemvruchtbaarheid
• Verbetert de bodemstructuur, de bewerkbaarheid en de lucht- en waterhuishouding
• Activeert het bodemleven
• Geleidelijk vrijkomende voedingsstoffen
• Eenvoudig verwerkbaar
• Hele jaar toepasbaar
• Onafhankelijke kwaliteitscontrole 
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Attero levert compost aan: 

• Land- en tuinbouw 

• Potgrond- en opzaksector 

• Groenvoorziening 

• Grond-, weg- en waterbouw



Attero biedt:
• Breed assortiment bodemverbeteraars
• Eén contactpersoon
• Franco levering door heel Nederland
• Deskundig advies door (inter)nationaal kennisnetwerk
• Gecertificeerde kwaliteitsproducten

Dat betekent voor u:
• Gezonde groei, beter rendement
• Uw planten zijn beter bestand tegen natte en droge perioden
• Weerbaarheid tegen ziekten en plagen neemt toe
• Besparing op meststoffen
• Tijdsbesparing, gemak en duidelijkheid

Attero
Postbus 40047
7300 AX  APELDOORN
T (088) 550 15 15
E compost@attero.nl
W www.attero.nl/compost

Bodemverbeteraars voor rendement en duurzame groei

Meer informatie of een advies op maat?
Neem contact op met Attero. 
Het telefoonnummer is (088) 550 15 15  
Of kijk op www.attero.nl/compost


