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KOMPOST Z ODPADÓW ZIELONYCH I 
ŻYWNOŚCIOWYCH PRODUKCJI „BIOCICLO”  

Słowa kluczowe: ulepszacz gleby• higienizowany • stabilizowany • nawóz o powolnym działaniu 

  

 

 Obszar geograficzny: WŁOCHY 

 Kategoria produktu: zgodnie z rozporządzeniem nawozowym, wszystkie 
produkty nawozowe z oznaczeniem UEE muszą być zgodne z daną 
Kategorią Funkcji Produktów (PFC). Produkt Biociclo ACM znajduje się w 
kategorii PFC 3 A, jako „organiczny ulepszacz gleby”, ale może również 
spełniać warunki kategorii PCF 4, jako „podłoże do upraw”. Ponadto 
spełnia wymogi Kategorii Materiału Składowego (CMC), 3 jako 
„kompost” 

 Status produktu: dostępny na rynku (TRL=9) 

 Materiał do produkcji: Biociclo s.r.l.  nie stosuje żadnych przemysłowych 
czy biologicznych osadów ściekowych, jako materiału do produkcji. 
Jedynie bio odpady, odpady żywnościowe zbierane „od drzwi do drzwi” 
i odpady zielone są wykorzystywane do produkcji ACM. 

 Ogólny wygląd produktu: ACM to ulepszacz gleby o luźnej strukturze. 
Proces kompostowania przyczynił się do powstania struktury podobnej 
do gleby, o ciemnym brązowym kolorze. Cząsteczki o średnicy 10 mm. 

 Zawartość odżywcza (N-P-K %): 2,4% N (sm), 1,2% P2O5 (sm), 

 Zezwolenie: product ACM firmy Biociclo posiada “Certyfikat Jakości” 
przyznany przez CIC (Consorzio Italiano Compostatori), zgodnie z 
przepisami prawa krajowego (D.Lgs. 75/2010). 

 

  

Kluczowe informacje : 

Krótki opis:  

ACM firmy Biociclo to stabilny, higieniczny produkt o wysokiej zawartości próchnicy, powstały w wyniku 
kompostowania bioodpadów, odpadów żywnościowych zbieranych „od drzwi do drzwi” oraz odpadów zielonych.  Jest 
surowcem wtórnym zawierającym stabilny materiał organiczny, tj. próchnicę, i nieorganiczną frakcję mineralną 
(pochodzącą z odpadów poddawanych kompostowaniu). Wysoka temperatura występująca podczas procesu 
kompostowania jest gwarancją braku patogenów, larw owadów i nasion chwastów, a to z kolei zmniejsza 
zapotrzebowanie na środki ochrony roślin uprawianych na ziemi wzbogacanej kompostem. Zwiększa się także 
zawartość próchnicy w glebie i zdolność wymiany kationowej. Powstawanie kwasów humusowych z produktów 
pochodzących z rozkładu mikrobiologicznego zapewnia odpowiednie właściwości ulepszacza gleby. Produkt ACM może 
być stosowany w rolnictwie i ogrodnictwie, zaopatrując wyjałowioną uprawami glebę w materię organiczną i składniki 
odżywcze. Kompost zawiera, bowiem poza odpowiednimi ilościami azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu, duże 
ilości materii organicznej. Składniki odżywcze w produkcie są skupione tworząc „matrycę” organiczną, z której 
następuje ich powolne uwalnianie. ACM od Biociclo to wieloskładnikowy preparat odżywczy o spowolnionym efekcie 
nawożenia. Pozwala to zapobiegać wymywaniu składników odżywczych poprzez unikanie ich nadmiaru w glebie. 

  

c 

 Limitation of application: no technical limitations.  

 Permit availability: MS Authority permit number: 02.4/102-2/2015 as of EU for horticultural applications, 
lawfully marketing in EU27. REACH certificate over 1000 t/y capacity: under progress.  

 Availability: EU28, USA, Australia and Japan. 

 Price range: BIO-NPK-C formulated from 500 €/ha.  
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 ABC-BIOPHOSPHATE  
 

Główne cechy produktu:  

Competitive Position and Advantage:  

 Wysoka zawartość węgla organicznego: 32% suchej masy 

 Zawiera wiele składników odżywczych: (N-P2O5-K2O-CaO-MgO) 

 Zawartość odżywcza: (2,4%), P2O5(1,2%). 

 SM: 38% 

 pH: 7,5 

 Spełnia ścisłe wymogi dotyczące organicznych i nieorganicznych/fizycznych zanieczyszczeń (zgodnie z Dlgs. 

75/2010 (IT) Fertiliser (EU)) 

 Wolny od patogenów, larw insektów i nasion chwastów 

 

Kontakt 

Imię i Nazwisko: AndreaMazzon 

Firma: Biociclos.r.l. 

Strona internetowa: www.biociclo.it 

e-mail: direzione@biociclo.it 

Główne zalety produktu: 

 Wyprodukowany z bioodpadów, odpadów żywnościowych zbieranych „od drzwi do drzwi” oraz odpadów 

zielonych 

 Zamyka cykl obiegu materii i składników odżywczych: jest pewnym źródłem węgla, azotu, fosforu i innych 

makro- i mikroelementów 

 Poprawia bioróżnorodność w glebie poprzez zwiększanie fauny i flory mikrobiologicznej 

 Poprawia żyzność gleby 

 Powolne uwalnianie składników odżywczych 

 Zwiększa zdolność wymiany kationowej w glebie 

 Ogranicza wymywanie 

 Zwiększa zdolność zatrzymywania wody w glebie, tym samym zwiększając jej odporność na erozję i 

wysychanie 

 Dlaczego warto wybrać ten produkt: 

Jak stosować: 

 Typ gospodarowania: ekologiczne, niskonakładowe, konwencjonalne 

 Metody uprawy: polowa, szklarniowa 

 Zalecane uprawy: ziemniak, pszenica, kukurydza, kapusta, dynia, ogórek, pomidor, warzywa liściaste, seler, por 
i inne rośliny uprawne, a także w ogrodnictwie, uprawie roślin ozdobnych, drzew i krzewów 

 Zalecane dawki: 20-35 t/ha (zależnie od jakości gleby, sezonu, zapotrzebowania uprawianych roślin,...) 

KOMPOST Z ODPADÓW ZIELONYCH I 
ŻYWNOŚCIOWYCH PRODUKCJI „BIOCICLO” 

 

Produkt ACM od Biociclo to wieloskładnikowy preparat odżywczy o wysokiej 

zawartości węgla, poprawiający kondycję gleby. Kompost ten zwiększa 

żyzność gleby i poprzez spowolnione uwalnianie składników odżywczych 

zmniejsza ryzyko ich wymywania. Jest to produkt stabilny, co oznacza, że 

jego zawartość azotu nie ulega wahaniom. Kompost od Biociclo dostępny 

jest w niskiej cenie (2-5€/t w zależności od ilości i opakowania). 

 


