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Kompost z odpadów zielonych i żywnościowych produkcji „BIOCICLO” 

 

Co to za produkt? 

Kompost produkcji BIOCICLO to produkt poprawiający jakość gleby, wytwarzany zgodnie z 

włoskimi rozporządzeniami nawozowymi (Dekret Ustawodawczy 75/2010). Zachowuje lub 

poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby; wpływa korzystnie głównie  na 

strukturę, porowatość, retencję wody oraz stymuluje aktywność mikrobiologiczną. Pełni także 

funkcję drugorzędną, jako nawóz dla roślin. Przykładowe produkty z tej kategorii to:  mieszanka 

kompostowa do użyźniania gleby (ACM), mieszanka kompostowa z osadem ściekowym do 

użyźniania gleby (ACF), torf i biohumus. 

Kto jest sprzedawcą produktu? 

Sprzedawcą jest włoska firma BIOCICLO (www.biociclo.it) mająca siedzibę w Castiglione delle 

Stiviere MN. BIOCICLO zajmuje się przetwarzaniem substancji organicznych odzyskanych ze 

zgromadzonych odpadów wysokiej jakości (głównie mokrych odpadów domowych i odpadów 

zielonych) i produkowaniem z nich wysokiej jakości kompostu oraz dąży do nawiązania 

współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami rolniczymi w zakresie jego stosowania. 

Jakie jeszcze produkty oferuje sprzedawca? 

Firma produkuje ponadto produkty widoczne w tabeli poniżej: 

MIESZANKA KOMPOSTOWA DO 

UŻYŹNIANIA GLEBY 

CECHY AGRONOMICZNE WPŁYW ŚRODOWISKOWY 

BioComp 
Otrzymywana głównie z frakcji 
mokrych odpadów domowych 
(FORSU) zmieszanych z odpadami 
roślinnymi i organicznymi 
pochodzącymi z przemysłu 
spożywczego. 

Wilgotność: 30% 
pH 8,4 
C org. 28% sm 
N całk. 2,5% sm 
N org. 83% 
C humusowy+fulwowy 
8,4-11 
Stosunek C/N 15 

P2O2 2% sm 
K2O 2% sm 
Zasolenie 
3500uS/cm 
Wskaźnik 
kiełkowania >80% 

mg/Kg sm 
Pb < 140 
Cd < 1,5 
Ni < 100 
Hg < 1,5 
Cr IV < 0,5 
Cr < 70 

Cu < 230 
Zn < 500 

MIESZANKA KOMPOSTOWA DLA 
ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 

CECHY AGRONOMICZNE WPŁYW ŚRODOWISKOWY 

BioVitae 
Produkowana z 
wyselekcjonowanych macierzy 
FORSU i odpadów zielonych, 
odpowiednia do uzyskania wysokiej 
jakości produkcji przy zapewnieniu 
niskiej zawartości metali ciężkich. 

Wilgotność: 30% 
pH 8,4 
C org. 28% sm 
N całk. 2,5% sm 
N org. 83% 
C humusowy+fulwowy 
8,4-11 
Stosunek C/N 15 

P2O2 2% sm 
K2O 2% sm 
Zasolenie 
3500uS/cm 
Wskaźnik 
kiełkowania >80% 

mg/Kg sm 
Pb < 45 
Cd < 0,7 
Ni < 25 
Hg < 0,4 
Cr IV 
nieobecny 
Cr < 70 

Cu < 70 
Zn < 200 

Tabela 1. Różne rodzaje kompostu produkcji BIOCICLO 

http://www.biociclo.it/
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Jakie są zalety produktu i w jakich problemach ma zastosowanie? 

 

Główne cechy produktu: 

- skoncentrowany mieszanka kompostowa do użyźniania gleby, która może zastąpić tradycyjny 

nawóz;  

- odpowiedni dla roślin ozdobnych i ogrodów warzywnych, w uprawach owocowych, 

szkółkarskich, a także polowych; 

- poprawia strukturę fizyczno-chemiczną gleby (dzięki zawartości materii organicznej); 

- chroni uprawy przed wieloma szkodliwymi organizmami; 

- zwiększa bioróżnorodność gleby poprzez poprawę mikrobiologicznej fauny i flory; 

- 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. 

 

Jakie metody i sprzęt można wykorzystać do aplikacji produktu? 

Urządzenia do dystrybucji kompostu, zazwyczaj składające się z pojemnika z prowadnicami do 

przesuwania łańcuchów po bokach, mogą również zawierać urządzenie z pionowymi wałkami/z 

systemem śrubowym jako rozrzutnik w części tylnej lub też podajnik boczny, obracający się  

poziomo, w celu dystrybucji kompostu wzdłuż rzędów, albo być wyposażone w oba rodzaje 

dystrybutorów. 

Pojemność obejmuje od kilku metrów sześciennych w przypadku najprostszych maszyn do 11-

13m3 w przypadku bardziej wydajnych urządzeń, o większym śladzie węglowym. 

 NAWOŻENIE PRZED SIEWEM/SADZENIEM 

Pozwala zregenerować, utrzymać i zwiększyć żyzność gleby na poziomie chemicznym, 

fizycznym i biologicznym. Dla wzbogacenia gleby w substancje organiczne i mobilne składniki 

odżywcze (fosfor i potas) stosuje się 300-350 dt kompostu – ekwiwalent 500 dt obornika. 

Zwiększenie ilości kompostu może zwiększyć: zawartość materii organicznej, ilość całkowitą i 

dostępną N, K, Ca, Mg oraz czasowo może wzrosnąć pH. 

Aplikacja produktu powinna poprzedzać płytką orkę.  

 MULCZOWANIE 

Polega na przykrywaniu gleby w rzędach upraw kompostem, w celu uzyskania: 

- czasowej kontroli nad chwastami; 

- lepszej dostępności wody;  

- łagodzenie wahań temperatury gruntu; 

- ograniczanie zjawiska erozji na zboczach; 

- zmniejszenie kosztów nawożenia mineralnego; 

- wydajniejszy system korzeniowy, który może lepiej czerpać z bogatszych warstw gleby; 

Mulczowanie pozwala młodym roślinom na osiągnięcie ostatecznej struktury wegetacyjnej w 

krótkim czasie, ma dobry wpływ na osiągnięcie ich dojrzałości produkcyjnej. Jest to metoda 

szczególnie korzystna dla upraw w suchych warunkach i na glebach o małej zawartości materii 

organicznej. 
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  Jak stosować produkt? 

 UPRAWY ZBOŻOWE I OGRODNICTWO 

Kompost, przyorany na polu przed siewem lub sadzeniem, wykazuje udowodnione działanie zwiększające 

plon i jego jakość. Z powodzeniem może być stosowany w uprawie kukurydzy, pszenicy, jęczmienia, sałaty, 

cebuli, cukinii, bakłażana, kapusty, pomidorów, melonów, arbuzów i innych. Dawki zostały określone dla 

aplikacji poprzedzającej siew i sadzenie. 

 NAWOŻENIE MURAWY 

Dystrybucja kompostu na powierzchni murawy, dla regulacji i stymulacji jej wzrostu, daje sprawdzone 

pozytywne rezultaty. Należy stosować dawki jak przy nawożeniu dla utrzymania żyzności. 

 OKRESY APLIKACJI 

Wkopywanie lub powierzchniowa aplikacji kompostu powinny poprzedzać orkę, tak jak w przypadku 

tradycyjnego obornika i organicznych użyźniaczy gleby dostępnych na rynku. 

W przypadku upraw owocowych, zazwyczaj przeprowadza się nawożenie dla utrzymania żyzności gleby w 

okresie jesieni i późnej zimy, kiedy przedsiębiorca rolny znajdzie czas na takie zabiegi. 

Nie wyklucza to jednak zastosowania produktu w innych okresach, gdyż jest to stabilny produkt. Ponadto, 

uwalnianie azotu następuje powoli i w sposób ciągły, nie powodując ryzyka dla jakości końcowego produktu. 

Tabela 2 przedstawia rekomendowane dawki kompostu ACM od Biociclo dla upraw zbożowych i drzew 

owocowych. 

CEL/RODZAJ UPRAWY DAWKI I TECHNIKA APLIKACJI KORZYŚCI 

ROŚLINY UPRAWNE 

Uprawy odnawialne 200-250 dt/ha, z wkopaniem - łatwiejsza uprawa gleby (pulchność); 
- lepsza retencja wody w przypadku gleby lekkiej; 
- większa porowatość i przepuszczalność gleb gliniastych; 
- powolne uwalnianie skł. odżywczych, w szczególności azotu; 
- efekty rolno-środowiskowe (przeciwdziała pustynnieniu, erozji 
gleby, czasowemu wiązaniu węgla w warstwie powierzchniowej)  
- efekty zapobiegawcze, przeciwdziała zgniliźnie pnia i korzeni; 
- dostarcza do gleby mezo i mikroelementów potrzebnych do 
wzrostu roślin; 
- zmniejszona zawartość azotu w liściach przeznaczonych do 
bezpośredniej konsumpcji oraz w zbiornikach wodnych 

Rośliny paszowe 150-200 dt/ha, przed siewem 

Zboża ozime 100-120 dt/ha, przed siewem 

Uprawy ogrodowe 150-200 dt/ha, przed siewem lub 
sadzeniem 

 

DRZEWA UPRAWNE 

Gruntowanie podłoża 
przed sadzeniem 

350-400 dt/ha - przywraca, utrzymuje i zwiększa żyzność gleby (fizyczna, 
chemiczna i biologiczną); 
- zwiększa zawartość materii organicznej, P i K 

Nawożenie dla 
utrzymania żyzności 

200-250 dt/ha, co 2-3 lata - dostarcza substancji organicznych; 
- uzupełnia skł. odżywcze pochłonięte w produkcji; 
- utrzymuje równowagę wegetacyjno-produkcyjną i wpływa 
pozytywnie na jakość owoców  

Mulczowanie nawozem 350-1.000 dt/ha, w zależności od 
głębokości sadzenia, odległości 
między rzędami, grubości warstwy 
aplikowanej (5-10 cm) i szerokości 
mulczowanego pasa (50-70 cm) 

- kontrola chwastów; poprawa równowagi wodnej i niwelowanie 
wahań temperatury; 
- uzupełnia skł. odżywcze pochłonięte w produkcji; 
- rozwój powierzchniowego systemu korzeniowego w warstwie 
najbogatszej w makroelementy 

Nawożenie w dołkach 
plantacyjnych 

35-70 dt/ha, w zależności od gęstości 
sadzenia i ilości produktu na 
sadzonkę (2-4 l). Nie zalecamy 
aplikacji bezpośredniej kompostu. 

- wspomaga zagnieżdżenie sadzonki; 
- wspomaga wzrost i przyspiesza stadium produkcji 

Tab. 2. Zalecane dawki ACM firmy Biociclo dla roślin i drzew uprawnych. Dawki mogą ulec modyfikacji na 
podstawie wyników analiz glebowych, kluczowych dla utrzymania ich żyzności. 
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Tabela 3 przedstawia zalecane dawki produktu dla konkretnych roślin/drzew uprawnych. 

 

ZACHOWANIE ROWNOWAGI MAKROELEMENTÓW PRZY NAWOŻENIU KOMPOSTEM 

Uprawa  Dawki 

dt/ha 

Pobierany N - kg 

N/ha 

N dostarczany 

przez ACM - kg 

N/ha 

P dostarczany 

przez ACM – 

kg P2O5/ha 

K dostarczany 

przez ACM – kg 

K2O/ha 

Materia org. 

dostarczana przez 

ACM – kg OM/ha 

Kukurydza 250 280-320 130-110* 400* 350* 11,375 

Pomidor 250 180-240 130-110* 400* 350* 11,375 

Melon 200 80-120 105-87* 320* 280* 9,100 

Kiwi 200 140-180 105-87* 320* 280* 9,100 

Winorośl 200 60-100 105-87* 320* 280* 9,100 

Sałata 200 60-100 105-87* 320* 280* 9,100 

 

Tabela 3. Kg N dostępnego w ciągu roku wynikający z zastosowania współczynnika wykorzystania 30 i 25% (np. 

kukurydza, 250 dt/ha, N w jednej dawce kompostu 1,75 kg/dt, całkowity pobierany N – 437 kg; z czego 25% lub 

110kg z korzyścią dla uprawy). 

 

PRZECHOWYWANIE 

Jeżeli kompost składowany jest na polu, powinien zostać zaaplikowany w przeciągu 24 godz.  od 

złożenia. Jeżeli istnieje potrzeba składowania na zewnętrz przez dłuższy okres, wówczas należy 

przykryć kompost wodoodpornym materiałem, by uniknąć przemakania w przypadku deszczu i 

wymywania składników.  Zaleca się także postępowanie zgodnie z rozporządzeniami obowiązującymi 

lokalnie, dotyczącymi składowaniem materiałów na obrzeżach pól. 

Należy składować nie więcej niż 500 dt w jednym miejscu oraz, w przypadku składowania na 

zewnątrz, w odległości nie mniejszej niż 100 m od najbliższego budynku. Zaleca się również przyoranie 

powierzchni dookoła składowiska przy użyciu brony lub kultywatora, w odległości 10 m od obwodu 

dookoła terenu składowania. 

 

Jakie zezwolenia do stosowania posiada produkt i w których krajach UE? 

Włochy: Rejestr producentów nawozu: 041/2006, numer licencji CIC 018011106 

Kompost, tak jak inne nawozy organiczne i polepszacze gleby, podlega „Dyrektywie Azotanowej”  

(Dyrektywy 152/99 i 152/06) dotyczącej pewnych ograniczeń czasowych, przestrzennych i 

ilościowych. 

 

Cena produktu: w zależności od ilości i opakowania, produkt ACM od Biociclo sprzedawany jest w 

cenie 2-5 Euro/t. 

 

 

Więcej informacji: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 
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