
op goede gronden een gezonde groei

Heicom is producent van bodemverbeteraars en substraten waarmee de meest uitdagende 
omgevingen - zoals steden, parken en sportvelden - groen worden en blijven.

Vergroening van de omgeving verbetert de kwaliteit van het samenleven. Het is onze missie 
om steden, parken en sportvelden echt groen te houden, door de kwaliteit van de bodem 
te verbeteren en de natuur in zijn kracht te zetten.

Teelaarde RAG



Onkruidarm product
Teelaarde RAG is een kant en klaar eindproduct. Het hoeft niet
gemengd te worden met de bestaande grond. Er kan dus direct
in geplant worden. Teelaarde RAG is onkruidarm en heeft 
een hoog organisch stofgehalte. Ideaal voor bemesting in het 
openbaar groen en voor hoveniers of particulieren. 

De Japanse duizenknoop, een hardnekkige plant, is de laatste 
jaren in Nederland flink in opmars. De plant is moeilijk te 
verdelgen en juist daarom is het belangrijk om groei van deze 
plant te voorkomen. Omdat dit product onder het RAG keurmerk 
geleverd wordt, heeft de klant zekerheid dat Teelaarde RAG 100% 
vrij is van exotische onkruiden, zoals de Japanse Duizendknoop. 

Heicom streeft naar kwalitatief hoogwaardige producten, die
voldoen aan de wettelijke milieueisen. Teelaarde RAG wordt 
geleverd volgens BRL-protocol 9335-4 en het RAG Keurmerk. 

RAG Landscaping
Het keurmerk RAG Landscaping is een onafhankelijk 
ketenkeurmerk. Het RAG-keurmerk staat garant voor zekerheid, 
veiligheid en kwaliteit. Producten met een RAG certificering 
zijn gegarandeerd vrij van ziekten en onkruidzaden, er is een 
fysische en chemische analyse beschikbaar, de stabiliteit van de 
bodemverbeteraar is gegarandeerd en er vindt controle op de 
productielocatie plaats. Een RAG gecertificeerd boomsubstraat 
wordt onder andere onderzocht op:

✓  Evenwicht in voeding (bevat geen schadelijke zouten).
✓  Fysieke structuur; waterdoorlaatbaarheid, zuurstofvoorziening.
✓  Draagkracht en verkeersbelasting uitgedrukt in CBR-waarde.
✓  Biologische stabiliteit (zuurstofgebruik door micro-organismen).
✓  Veilige toepassing; vrij van ziektekiemen en onkruidarm.
✓  En voldoet aantoonbaar aan de wettelijke eisen ten aanzien van 

Besluit Bodemkwaliteit.
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Teelaarde RAG

De voordelen van Teelaarde RAG
✓  Waterdoorlatend
✓  Goede basis voor vaste beplanting
✓  Vrij van onkruid
✓  Goede beluchting
✓  Werkt niet verzurend
✓  Vrij van verontreiniging
✓  Homogeen van structuur
✓  Gemakkelijk te verwerken

Specificaties Teelaarde RAG
Gradatie 0 - 15
Organische stof 7 - 10 %
Zuurgraad pH 5 - 7
Lutum < 5%
M50-cijfer > 200 mµ
Vochtgehalte < 50

Wij leveren dit product op aanvraag met de meest recente analyse. 


