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 Alap adatok:  

 Földrajzi terület: Olaszország  

Termék kategória: A termésnövelő anyagokra vonatkozó EU szabályozás 
szerint, minden CE megjelöléssel ellátott anyagnak meg kell felelnie 
bizonyos termék funkciós kategóriáknak (PFC). Biociclo’s ACM PFC 3 A 
‘Szerves Talaj javító”, továbbá PCF 4 “Termesztő közeg”. Ezen kívül, mint 
Komposzt összetevő kategória (CMC 3) 

 Termék státusza: elérhető a piacon (TRL=9 érettségi szint) 

Kiindulási anyag: Biociclo s.r.l. nem használ semmilyen fajta ipari vagy 
biológiai iszapot. Kizárólag biohulladékot, háztól házig gyűjtött élelmiszer-
hulladékot és zöldhulladékot használnak a komposzt előállításához. 

 Általános megjelenés: Biociclo komposztja egy laza szerkezetű 
talajjavító anyag. A komposztálási folyamat hatására barna vagy sötét 
színű, talaj szerű textúra alakul ki. A részecskék átmérője 10mm. 

 Tápanyag tartalom N-P-K: 2,4% N (sz.a), 1,2% P2O5 (sz.a), 
 Engedély megléte: A Biociclo komposztja’s “Minőségi Tanusítvánnyal “ 

rendelkezik, melyet a nemzeti szabályozás alapján (D.Lgs. 75/2010) állítot 
ki a CIC (Consorzio Italiano Compostatori, IT) 

 
 
 

Összefoglaló  
A Biociclo komposztja a különböző biohulladékok, a háztól házig gyűjtött élelmiszer-hulladék és a zöldhulladék 
komposztálásának stabil, higiénikus és humuszban gazdag végterméke. Ez egy másodlagos nyersanyag, amely tartalmazza 
a stabil szerves anyagot, az úgynevezett humuszt, és a szervetlen ásványi frakciót (ami abban a hulladékban jelen van, 
amellyel a komposztálási folyamat elindult). A folyamat magas hőmérséklete azt jelenti, hogy a komposzt kórokozóktól, 
rovarlárváktól és gyomnövényektől mentes. Ez biztosítja, hogy a kevesebb peszticid és herbicid használata szükséges a 
komposzttal dúsított talaj esetében, a talajjavítóval nem kezelet talajokhoz viszonyítva. A humusz mennyisége is növekszik, 
és javul a talaj kationcserélő képessége. A mikrobiális bomlástermékekből képződő huminsavak szintén kedvező 
tulajdonságokat biztosítanak a komposzt talajjavító szerként történő alkalmazásához. Biociclo komposztja talajjavító 
szerként alkalmazható a kertészetben és a mezőgazdaságban, a kimerült talajok szerves anyagokkal és a tápanyagokkal 
történő utánpótlására. Emelett a komposzt bizonyos mennyiségben nitrogént, foszfort, káliumot, kalciumot és 
magnéziumot, továbbá  sok szerves anyagot tartalmaz. A komposztban lévő tápanyagok szerves mátrixban vannak felépítve, 
és lassan felszabadulnak. A Biociclo komposztja többféle tápanyagot tartalmazó talajjavító szer, lassú trágyázási hatással. 
Így alkalmazása segít megakadályozni a tápanyagok kimosódását. 

 

 
Ez a projekt az Európai Unió »Horizont 2020« kutatási és innovációs programja keretében 
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Compost from green waste and food 
wastes by "Biociclo" process 

Kulcsszavak: talaj javító • szénben gazdag • higiénikus • stabilizált • lassan ható tápanyag 
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 Hogyan kell használni:  

 Gazdálkodás módja: szerves, alacsony bevitel, hagyományos 

 Termesztési mód: szabadföldi, üvegházi  

 Javasolt növények. burgonya, búza, kukorica, káposzta, tök, uborka, paradicsom, leveles zöldségek, zeller, 

póréhagyma és egyéb mezőgazdasági növények - kertészetben, virágkertészetben is felhasználhatók 
 Javasolt dózis: 20-35 t/ha (talaj típustól, évszaktól, növény tápanyag felvételétől függően…) 

 Termék főbb tulajdonságai:  

 Magas szerves szén tartalom: 32% ( szárazanyag tömeg) 

 Több féle tápanyagot tartalmaz (N- P2O5-K2O-CaO-MgO) 

 Tápanyag tartalom %: N (2,4%), P2O5 (1,2%). 

 Szárazanyag tartalom: 38% 

 pH: 7,5 

 Szigorú szabályozásoknak meglele (Dlgs. 75/2010 (IT), EU termésnövelő anyagok mind a szervetle, 

mind pedig a szerves szennyezőanyagok tekintetében 

 Patogén, rovar larva és gyomnövény magoktól mentes. 

 Termék főbb előnyei:  

 Biohulladékból, háztól házig gyűjtött élelmiszer-hulladékból és zöldhulladékból állítják elő 

 Lezárja a tápanyagciklust: biztonságos szén-, nitrogén-, foszfor- és egyéb makro- / mikroelemek forrása 

 Javítja a talaj biodiverzitását a mikrobiológiai fauna és növényvilág növelésével 

 Növeli a talaj termékenységét 

 A tápanyagok lassú felszabadulása 

 Növeli a talaj kationcserélõ képességét 

 Csökkenti a kimosódást 

 Növeli a vízvisszatartó képességet és ezáltal csökkenti az erózióval és a kiszáradással szembeni érzékenységet (aszályok) 

 
 

A Biociclo ACM-je többféle tápanyagot és magas széntartalmú termesztő közeg - talajjavító. A komposzt támogatja a talaj 
termékenységét és lassan engedi ki tápanyagait, csökkentve az ásványi műtrágyák kimosódásának kockázatát. Ez egy 
stabilizált termék, ami azt jelenti, hogy az alkalmazás után az N-szint átmeneti csökkenése nem következik be. A Biociclo 
komposztja nagyon olcsó (2-5 € / t a kívánt mennyiségtől és csomagolástól függően). 
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