
Productblad RHP-Compost 

Productspecificaties
Organisch stofgehalte 30 – 45 %   
Zuurgraad 7,5 – 8,5 pH  
Soortelijk gewicht 550 – 600  kg/ENm3  
Respiratiesnelheid < 15  mmol/O2 per kg/o.s./uur 
EC-waarde (zoutbelasting) 1,0 – 1,8  mS/cm
Kalium (K) 6,5 – 8,5  kg/ton d.s.
Fosfaat (P-Al) 4,0 – 6,0  kg/ton d.s.
Stikstof (N) 8,5 – 12,5  kg/ton d.s.
 
Verwerkingsvoorschrift
Vanuit de RHP-normering kan deze RHP-Compost tot 20% bijgemengd worden in 
professionele groeimedia. De compost is in de fracties 0-15 en 0-5 beschikbaar en 
vanwege de rulheid van het product kan dit in de reguliere productieprocessen voor 
substraten meedraaien. Voor toepassingen in de kas of vollegrond kunt u het beste 
contact opnemen met één van onze adviseurs.

Eigenschappen
RHP-Compost ontstaat na het composteren van hoogwaardig groenstromen en 
wordt onder andere gebruikt als grondstof in professionele substraten. 
Zowel bij toepassing in substraten als in vollegrondsteelten of glastuinbouw draagt 
de compost bij aan een actiever bodemleven en een betere plant weerbaarheid. 
Juist in een substraat met meerdere herwinbare grondstoffen zoals Hortifibre® 
speelt RHP-Compost een belangrijke rol. RHP-Compost is verkrijgbaar in 
verschillende fracties en kan daarmee voor meerdere toepassingen ingezet worden.

Kwaliteit
RHP is het meest hoogwaardige keurmerk voor substraten (potgrond) en substraat-
grondstoffen. Dit keurmerk waarborgt niet alleen de kwaliteiten van het eindproduct, 
maar ook de grondstoffen en het productieproces. Hierdoor ontstaat een eindproduct 
van constante hoge kwaliteit. Het spreekt dan ook voor zich dat deze compost vrij is 
van onkruiden en van pathogenen zoals schadelijke aaltjes. Door middel van 
de respiratiemethode wordt de stabiliteit van de compost gemeten. Hierdoor wordt 
de rijpheid van de compost gegarandeerd. Natuur-, Groencompost met het 
RHP certificaat is de meest hoogwaardige compost die in de markt verkrijgbaar is.
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