Een gezonde en
vruchtbare bodem
met Keurcompost

Voordelen Keurcompost
Hoger waterbergendvermogen op zandgronden
landbouwcompost

tuincompost

substraatcompost

Voor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijkste
productiefactor: een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel voor
structureel hoge gewasopbrengsten. Het organischestofgehalte
van de bodem is daarbij een vaak onderschatte, maar cruciale
factor. Regelmatig gebruik van Keurcompost houdt het
organischestofgehalte op peil en heeft daarnaast andere
agronomische voordelen.

> minder gevoeligheid tijdens droge perioden

	Betere bewerkbaarheid van de bodem
> energiebesparing bij trekkers, gemakkelijker oogsten

Verhoogde ziektewerendheid
> terugdringen van ziekten die in de bodem ontstaan

Verminderde erosiegevoeligheid
> betere structuur van gronddeeltjes voorkomt bodemverlies

	Stimulering van het bodemleven
>	hogere microbiologische activiteit onderdrukt plantenziekten

Hoog kwalitatieve bodemverbeteraar

Regelmatig toedienen van Keurcompost zorgt

Keurcompost is een hoogwaardige bodemverbete-

voor meer stabiele organische stof in de bodem.

raar die rijk is aan stabiele organische stof. Door

Het stikstof- en fosfaatgehalte in Keurcompost is

de strenge productie-eisen voor Keurcompost is

laag en bovendien voor respectievelijk negentig en

het product gegarandeerd vrij van onkruidzaden,

vijftig procent vrijgesteld. Dit maakt het gebruik van

pathogenen en bodemvreemde bestanddelen, in

Keurcompost – naast dierlijke mest of kunstmest –
extra aantrekkelijk.

tegenstelling tot wanneer onbewerkte organische
stromen als bodemverbeteraar worden ingezet.

Daarnaast heeft Keurcompost een aantal andere
bewezen positieve effecten op de fysische, chemische en biologische kwaliteit van de bodem.
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en plagen (fytosanitaire werking)

Hogere nutriëntenbindingscapaciteit
> geleidelijk beschikbaar komen van nutriënten

	Stabielere bodemstructuur
> betere infiltratie en regulatie van water

	Snellere bodemopwarming
> snellere gewasgroei in het voorjaar
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bloembollenteler - ens

Rob Balk

ECONOMISCHE WAARDEKAART KEURCOMPOST

De berekening leidt tot een totaalwaarde van de partij

De economische waardekaart drukt de positieve eigen-

Keurcompost. Deze waarde hangt dus af van de exacte
samenstelling van de partij Keurcompost en van de

schappen van compost uit in geld en biedt zo inzicht

marktprijzen voor de gebruikte referentie kunstmest-

in de waarde van compostproducten binnen uw totale

stoffen en stro. Berekeningen met gemiddelde

bemestingsplan.

samenstellingsgegevens voor Keurcompost laten
waarden zien die variëren van 20 tot 40 euro per ton
	De economische waardekaart gaat uit van de

toegepaste Keurcompost.

	samenstelling van een specifieke partij

Deze relatieve waardebepaling zegt iets over de econo-

	Keurcompost. U kunt de kaart zelf invullen,

mische waarde van Keurcompost. Uit de economische

bijvoorbeeld op basis van een analyseverslag.

waardekaart blijkt dat Keurcompost een bodemverbete-

	Vervolgens berekent de waardekaart automatisch

rend middel is dat met name veel effectieve organische

de volgende vijf zaken:

stof aanvoert.

STABIELE ORGANISCHE STOF

1.	de waarde van de aanvoer van effectieve organische stof (EOS);

Voor een structureel vruchtbare bodem is voldoende

2.	de bemestende waarde van Keurcompost in het

stabiele organische stof in de bodem cruciaal. Stabiele

eerste jaar en in de jaren daarna. De waardekaart

organische stof bindt onder meer nutriënten, vergroot

berekent de hoeveelheid kunstmeststoffen die u

het watervasthoudend vermogen en vermindert de

door het gebruik van Keurcompost uitspaart;

erosiegevoeligheid.

3. de kalkwaarde van de Keurcompost;
4. de ziektewerendheid van Keurcompost;

Organisch materiaal van buiten het bedrijf aanvoeren is

5. de koolstofvastlegging in de bodem.

een goede methode. De hoeveelheid stabiele organische
stof die daarbij uiteindelijk in de bodem overblijft hangt
niet alleen af van de hoeveelheid organisch materiaal
die aan de bodem wordt toegevoegd, maar vooral ook

“Sinds ik Keurcompost aan de bodem
toedien, verbetert de bodemkwaliteit.
De bladeren van mijn tulpen ogen nu
donkergroen. Een gezonde kleur.”
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van de aard daarvan. Materiaal dat eerst biologisch
gestabiliseerd is, zoals Keurcompost, draagt veel meer
bij aan de verhoging van het gehalte stabiele organische
stof in de bodem, dan verse mest en verse organische
reststromen.

5

Akkerbouwer - Wieringermeer

Guido de Bruijckere

Bijna een miljoen
ton Keurcompost
wordt jaarlijks
ingezet als organische
bodemverbeteraar

Certificering Keurcompost
Keurcompost is een gecertificeerd product dat wordt
geproduceerd volgens strenge criteria. De kwaliteits-eisen voor de samenstelling zijn vastgelegd in
de ‘Beoordelingsrichtlijn Keurcompost’. Daarmee is

Erkenning Keurcompost

geborgd dat het product altijd voldoet aan de eisen uit

De positieve aspecten van Keurcompost zijn inmiddels

de Meststoffenwet en aan de eisen die de markt stelt

nadrukkelijk door de land- en tuinbouw erkend. Niet

aan de landbouwkundige eigenschappen en plant-

voor niets zetten land- en tuinbouwers jaarlijks bijna

gezondheid. Ook bevat de richtlijn voorwaarden voor

een miljoen ton in als organische bodemverbeteraar.

onafhankelijke controles (audits), monstername en

Daarnaast krijgt Keurcompost steeds meer een wette-

transport. Alleen bedrijven die Keurcompost gecer-

lijk geformaliseerde status. Zo zijn akkerbouwbedrijven

tificeerd zijn, mogen hun product onder die naam op

die werken onder het voedselveiligheidcertificaat ver-

de markt brengen. Een onafhankelijk auditor toetst de

plicht om gecertificeerde Keurcompost te gebruiken.

gecertificeerde bedrijven jaarlijks.

Ook is vastgelegd dat Skal gecertificeerde biologische
bedrijven Keurcompost uit groenafval mogen aanmerken als A-meststof. Verder wordt Keurcompost
genoemd bij de overheidscriteria voor duurzaam inkopen van onderhoud van groenvoorzieningen. Bovendien
is de Beoordelingsrichtlijn Keurcompost aangemerkt
als Gids voor Goede Praktijken door de Nederlandse

“Met Keurcompost stijgt het organischestofgehalte. Wij willen alleen goede en zuivere
compost, die aan strenge eisen voldoet.
Keurcompost biedt die garantie.”

Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).
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Meer weten?
De actuele lijst van Keurcompostleveranciers en aanvullende
informatie is te vinden op www.keurcompost.nl. Ook kunt
u de productbrochures aanvragen via info@keurcompost.nl.

Landbouwcompost
voor een gezonde en
vruchtbare bodem

Tuincompost
voor een gezonde en
vruchtbare bodem

Substraatcompost
voor een gezonde en
vruchtbare bodem

Keurcompost is een keurmerk van:
Branche Vereniging Organische Reststoffen
Vereniging Afvalbedrijven

www.keurcompost.nl

