Gecertificeerde compost
Zekerheid over kwaliteit
Attero levert bodemverbeteraars die gemaakt zijn op basis van gecertificeerde Keurcompost, RAGcompost of RHP-compost. De compost is geproduceerd onder strenge voorwaarden.

Achtergrond
De producteisen en BRL (beoordelingsrichtlijn) voor Keurcompost zijn tot stand gekomen na overleg met
deskundigen uit diverse sectoren.

Toepassingen
• Land- en Tuinbouw; akkerbouw, maïsland, graslandvernieuwing, vollegronds groenteteelt, bollenteelt,
(glas)tuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij.

• Groenvoorziening; aanleg en onderhoud van tuinen en parken, sportveldaanleg en –renovatie,
graszodenkwekers en golfbaanaanleg en –onderhoud.

• Grond-, weg- en waterbouw; cultuurtechnische werkzaamheden, teelaarde verbetering en
biologische grondreiniging.

• Potgrond- en opzaksector; grondstof voor tuinproducten en substraten.
• Particulieren; aanleg en onderhoud van sier- en moestuinen.

Klasse A
Attero levert gecertificeerde Keurcompost die voldoet aan Klasse A.

Certificering omvat totale proces
•
•
•
•
•

Ingangsmateriaal
Procesvoering
Opslag gereed product
Eindproduct
Transport

Kenmerken gecertificeerde Keurcompost Klasse A
Onafhankelijke controle

Controle op de productiebedrijven door onafhankelijke instantie

Samenstelling gegarandeerd

Organische stof, stikstof, fosfaat, kalium, magnesium, zwavel,
calciumcarbonaat, pH, zoutgehalte, vochtgehalte

Voedselveilig

Getest op afwezigheid van ziektekiemen en onkruidzaden
Keurcompost Klasse A voldoet aan eisen:
Voedselveiligheid certificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA)
Voedsel- en voederveiligheid akkerbouw (VVAK)
Voedsel- en voederveiligheid industriegroenten

Voldoet aan Nederlandse wetgeving

Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR APELDOORN

Meststoffenwet en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Postbus 40047
7300 AX APELDOORN

Telefoon: +31 885 50 15 15

compost@attero.nl
www.attero.nl/compost
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RHP Horticulture- en RAG keurmerk
Het RHP Horticulture certificaat is een apart keurmerk voor producten die in de potgrond- en opzaksector
worden gebruikt. Het RAG certificaat is een apart keurmerk voor aanvulgronden en bodem verbeterende
materialen in de groenvoorziening.

RAW bestekken en inkoopvoorwaarden
De aanduiding Keurcompost Klasse A, RHP Horticulture of RAG certificaat kunt u opnemen in bijvoorbeeld
RAW-bestekken of inkoopvoorwaarden. Het is daarnaast belangrijk om de productnaam en de zeefmaat op te
nemen in de omschrijving. Onderstaand treft u een aantal voorbeelden aan.

Product

Bestekomschrijving en inkoopvoorwaarden

RHP-compost

RHP-compost, fijne compost die is afgezeefd op 8 of 10 millimeter. De compost
voldoet aan het RHP Horticulture certificaat.

RAG-compost

RAG-compost, fijne compost die is afgezeefd op 8 of 10 millimeter. De compost
voldoet aan het RAG certificaat.

Recro-compost

Recro-compost, fijne compost die is afgezeefd op 8 of 10 millimeter. De compost
voldoet aan het certificaat Keurcompost, Klasse A. Het product voldoet aan de eisen
van NOC*NSF (norm ISA-10.a).

Natuurcompost

Natuurcompost, fijne compost die gemaakt is van materialen die vrijkomen bij
landschaps- en groenonderhoud. De compost is afgezeefd op 10 millimeter en voldoet
aan het certificaat Keurcompost, Klasse A .

Agrotop-compost

Agrotop-compost, compost die is afgezeefd op 10 of 15 millimeter. De compost
voldoet aan het certificaat Keurcompost, Klasse A.

Attero levert tevens:
• Grondstoffen voor substraten, deze producten worden op maat gemaakt, op basis van uw eisen en wensen.
• Houtmulch, volledig gehygiëniseerde bodembedekker voor diverse toepassingen.
• Natuurcompost voor biologische telers. Deze compost voldoet aan de eisen van A-meststof, zie
www.skal.nl.

• Compost met Duitse certificering voor export naar Duitsland.

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.
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