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KÉPZÉSI ANYAG 

Cím: 

 
Képzés: 
 

Mi a termék? 
A BIOCICLO eljárásból származó komposzt egy talajjavító anyag, amelyet az olasz műtrágya törvény 
(75/2010 törvényerejű rendelet) szabályoz. Képes megőrzni vagy javítani a talaj fizikai, kémiai és 
biológiai jellemzőit; főleg javítja a szerkezetét, porozitását, vízvisszatartását, serkenti a mikrobiális 
aktivitását. A másodlagos hatása a növények számára a tápanyag biztosítása. Erre a kategóriára példa 
a vegyes komposztált talajjavító szerek (ACM), a kevert komposztált talajjavító szerek iszappal (ACF), 
tőzeg és vermikomposzt. 

Ki a termék fejlesztője? 
A BIOBICLO vállalat (www.biociclo.it), mely székhelye Castiglione delle Stiviere, MN tartomány, 
Olaszország. A BIOCICLO vállalat a szelektív hulladékgyűjtés során visszanyert szerves anyagokat (főként 
a háztartási nedves és zöldhulladékokat) minőségi komposztokká alakítja át, és a biológiai kezelés után 
a cél, hogy kapcsolatba lépjen a helyi mezőgazdasági vállalkozókkal a termék előnyös felhasználása 
szempontjából mind megjelenés, mind agronómiai szempontból és környezeti. 
Milyen más termékeket állít elő a cég? 
 
A cég az 1. táblázatbanszereplő termékeket állítja elő 

 
Kevert komposzt  Agronómiai tlajdonságok Környezeti hatás 

BioComp 
Háztartási hulladék 
nedves frakciójának 
növényi hulladékok 
és egyéb élelmiszer  

Nedvesség 
tartalom: 30% 
pH:8,4 
szerves C: 28% 
Total N: 2,5  
humin és fulvin 
sav C: 8,4-11 
C/N arány: 15 

P2O5: 2% 
K2O: 2% 
Só tartalom: 3500 
uS/cm 
Csírázási index: 80% 

mg/kg 
Pb <140 
Cd<1,5 
Ni<100 
Hg<1,5 
Cr VI <0,5 
Cr<70 

Cu<230 
Zn<500 

Kevert komposzt 
bio gazdálkodásra 

Agronómiai tlajdonságok Környezeti hatás 

BioVitae 
Zöld hulladékból és 
szelektált anyagból 
előállított magas 
minőségű anyag, 
alacsony nehézfém 
tartalommal 

Nedvesség 
tartalom: 30% 
pH:8,4 
szerves C: 28% 
Total N: 2,5  
humin és fulvin 
sav C: 8,4-11 
C/N arány: 15 

P2O5: 2% 
K2O: 2% 
Só tartalom: 3500 
uS/cm 
Csírázási index: 80% 

mg/kg 
Pb <45 
Cd<0,7 
Ni<25 
Hg<0,4 
Cr VI nem 
kimutatható 
Cr<70 

Cu<70 
Zn<200 

 
  

Zöld hulladékból és élelmiszer-hulladékból „Biociclo” eljárással előállított komposzt (ID:260) 
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Melyek a termék használatának előnyei és milyen probléma megoldására alkalmas? 

Főbb jellemzők: 

- ez egy koncentrált, kevert komposztált talajjavító anyag, amely segítségével a hagyományos műtrágyák 
kihelyettesíthetőek; 

- - dísznövényekhez és veteményeskertekhez, gyümölcstermesztéshez, faiskolai kertészkedéshez és a 
szabadföldön is alkalmazható; 

- - javítja a talaj kémiai-fizikai szerkezetét (szervesanyag-ellátással); 

- - számos növénykárosító organizmussal szemben védőhatást fejt ki; 

- - javítja a talaj biológiai sokféleségét a mikrobiológiai fauna és növényvilág növelésével; 

- - a tápanyagok lassú felszabadulása; 

- - növeli a talaj kationcserélő képességét; 

- - csökkenti a kimosódást; 

- - növeli a vízvisszatartó képességet, és ezáltal csökkenti az erózió és a kiszáradás (szárazság) iránti 
sérülékenységet. 

 

Milyen berendezéssel és módszerekkel lehet a terméket alkalmazni? 
A kijuttatást biztosító berendezések általában dobozból és vezetőkkel ellátott oldalakból állnak, 
tartalmazhatnak függőleges henger berendezést, a csavaros rendszerrel a hátsó ürítéshez, vagy egy 
oldalsó elosztólemezt, vízszintesen forgatva, a komposzt sorok mentén történő kijutattásához, vagy fel 
van szerelve mindkét üzemmóddal. A térfogatok nagymértékben változnak, és a legegyszerűbb néhány 
köbmétertől a nagyobb képességű gépekig terjednek (11-13m3). 

 VETÉS ELŐTTI TRÁGYÁZÁS 
Kémiai, fizikai és biológiai szinten helyreállítja, fenntartja és növeli a talaj termékenységét. Szerves 
anyagokkal és enyhén mozgékony tápanyagokkal (foszfor és kálium) való dúsítás céljából 300-350 q 
komposztot készítenek, ami megegyezik körülbelül 500 q trágyával. A talajjavító szer mennyiségének 
növelésével növekszik: a szerves anyag tartalom, az összes, rendelkezésre álló N, K, Ca és Mg tartalom, 
valamint a pH átmenetileg növekedhet. A termék elosztása megelőzi a sekély szántást. 

 MULCSOZÁS 
Ez abból áll, hogy komposzttal borítják a talajt a termesztett növények sorai mentén, így a következő 
kedvező hatásokat érik el: 

- - a gyomok elleni ideiglenes védekezés; 
- - jobb vízellátás; 
- - a talaj hőmérséklet-változásainak csillapítása; 
- - eróziós jelenségek korlátozása a lejtőkön 
- - az ásványi trágyázás költségeinek csökkentése 
- - hatékonyabb gyökérrendszerek, amelyek feltárják a tehetségesebb felületi rétegeket 
- A talajtakarás lehetővé teszi, hogy a fiatal növények rövid idő alatt elérjék a végső vegetatív struktúrát, 

ami nagyon pozitív hatással van a termelésbe lépés korai életére. Ez a felhasználási módszer különösen 
előnyös a száraz körülmények között kezelt és kevés szerves anyagot tartalmazó talajokban. 
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Hogyan kell a terméket használni? 

 GABONAKULTÚRA ÉS KERTÉSZET 
Kimutatták, hogy a vetést vagy az átültetést megelőzően a szabadföldön talajba forgatott 
komposzt javítja a termelést és a minőséget. Sikeresen alkalmazták különböző kultúrákra, 
beleértve a kukoricát, a búzára, árpára, salátára, hagymára, cukkini, padlizsánra, káposztára, 
paradicsomra, dinnyére, görögdinnyére és másokra. A felhasználási dózisok megegyeznek a 
vetés előtti vagy az átültetés előtt alkalmazott dózisokkal.  

 GYEPTÉGLA TRÁGYÁZÁSA 
A komposzt eloszlása a gyepfelületen (a tetején) a növekedés szabályozása és stimulálása 
érdekében jó eredményeket hozott. A mennyiségek megegyeznek a fenntartó műtrágyázáshoz.  

 A KIJUTTATÁS IDŐSZAKAI 
A komposzt betemetését vagy a komposzt felszínen való elosztását a talaj szántása vagy felszíni 
talajművelése előtt végzik, ugyanúgy, mint a piacon lévő hagyományos trágya és szerves 
talajjavító szerek esetében is. 
A gyümölcsnövények esetében az ősszel vagy késő télen szokás szerves trágyázást végezni, 
amikor a mezőgazdasági vállalkozónak megvan a szükséges ideje. Ez nem zárja ki a termék 
felhasználását más évszakokban sem, mivel ez részben megnedvesített és általában jól stabilizált 
anyag. Ezenkívül a nitrogén felszabadulása lassú és folyamatos, és nem veszélyezteti a 
mezőgazdasági termelés végső minőségét. 

A 2. táblázatban megtalálhatja a Biociclo ACM-nek a növények számára ajánlott dózisait. 
2. táblázat: A Biociclo ACM ajánlott adagjai növények és arboriculture számára. Minden esetben a 
feltüntetett dózisok változhatnak a talajvizsgálatokból származó értékek alapján, amelyek 
elengedhetetlenek. 

 Dózis és alkalmazási technológia Előnyök 

Növények  
 Jobban megmunkálható a talaj 

 Nagyobb vízmegtartó képesség a könnyű talajokon 

 nagyobb porozítás és áteresztő képesség  z agyagos 
talajok esetében 

 Lassabb tápanyag felszabadulás, különösen a nitrogén 
esetében 

 agrár-környezetvédelmi hatás (elsivatagosodás, talaj 
erózió ellen, ideiglenes szén raktározás az alsóbb 
rétegeskben 

 elnyomó hatások, kevesebb gyökér kezdet 

 hozzájárul a növények számár hasznos mezzo és 
mikroelemek mennyiségéhez a talajban. 

 a friss fogyasztásra szánt zöldségfélék leveleiben 
kevesebb a nitrát tartalom.  

Megújuló növények 200-250 q/ha talajba forgatva 

Alternatív takarmány növények 
és szemes hüvelyesek 

150-200 q/ha vetés előtt 

Őszi-téli gabonák 100-120 q/ha, vetés előtt 

Kertészet 150-200 q/ha, vetés előtt vagy 
átültetés előtt 

Fás növények    

Ültetés előtti elsődleges 
trágyázás 

350-400 q/ha 
 Visszaállítja, fenntartja és növeli a talaj termőképességét 

mind kémiai, mind biológia és fizikai szempontból. 

 Megemeli a talajok szerves anyag tartalmát és a kevésbé 
mobils tápanyagok mennyiségét (foszfor, kálium) 

Fentartó trágyázás 200-250 q/ha minden 2-3. évben. 
 A szerves anyagok reintegrációja 

 Az eltávolított tápannyagok újrafeltöltése  

 megfelelő vegetatív-produktív egyensúly fenntartása, 
pozitív hatás a gyümölcs minőségére 

Mulcs trágyázás 350-1000 q/ha függ az ültetés 
mélységétől (sorok közti 
távolságtól), alkalmazott 
vastagság (5-10 cm ) és a mulcs 
szalag szélessége 

 gyom control, vízegyensúly fenntartása, hőmérséklet 
ingadozás mérséklése,  

 Az eltávolított tápannyagok újrafeltöltése  

 kiterjedtebb gyökér rendszer a legtermékenyebb és 
leginkább makroelemekben gazdag rétegben. 

Ültetési lyuk 35-70 q-ha, függ az ültetés 
sűrűségétől and növényenként 
alkalmazott mennyiségtől (2-4 
liter).  

Nem javasoljuk a komposztot 
önmagában alkalmazni. 

 elősegíti a beültetést. 

 Elsősegíti a növekedést és a termés képződést. 
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A 3. táblázatban megtalálja a Biociclo ACM ajánlott adagjait bizonyos növények / zöldségek / 
gyümölcsfák számára 

Makro-elem egyensúly komposzttal történő trágyázással 

Kultúra dózis  

q/ha 

Felvétel – kg 
N/ha 

N 
visszajuttatás 

ACM-el 

kg N/ha 

P 
visszajuttatás  

ACM-el 

kg P2O5/ha 

K 
visszajuttatás  

ACM-el 

kg K2O/ha 

szerves anyag 

visszajuttatás  

ACM-el 

kg szerves a. 
/ha 

kukorica 250 280-320 130-110* 400* 350* 11.375 

paradicsom 250 180-240 130-110* 320* 350* 11.375 

dinnye 200 80-120 105-87* 320* 280* 9.100 

kiwi 200 140-180 105-87* 320* 280* 9.100 

szőlő 200 60-100 105-87* 320* 280* 9.100 

saláta 200 60-100 105-87* 320* 280* 9.100 

3. Táblázat * Kg nitrogén az év folyamán, a 30 és 25% -os felhasználási együttható teljes értékének 
alkalmazásával származtatva (pl. Kukorica, 250 q / ha, N komposztegységenként 1,75 kg / q, N 437 kg teljes 
bevitele, ebből a termés javára 25%, vagyis 110 kg). 

 

 TÁROLÁS 
Ha a komposztot szabadföldön tárolják, akkor azt az érkezésétől számított 24 órán belül ki kell 
juttatni. Ha hosszabb ideig kültéri tárolásra van szükség, a szabadföldön, akkor azt vízálló lepedővel 
kell lefedni, hogy elkerülje az esőzésnek való kitettséget, amely perkolációkat és elfolyási jelenségeket 
okoz. Javasoljuk továbbá, hogy betartsák az önkormányzatoknak az anyagok tárolására vonatkozó 
előírásait. Jobb, ha egy helyen legfeljebb 500 q tárolódik, és ha szabadban van, akkor a halmot 
legalább 100 méterre kell elhelyezni a legközelebbi épülettől. Jó gyakorlat, ha a talaj felületét a talaj 
peremén, boronával vagy talajművelővel végezzük, a halom kerületétől 10 m-nél nagyobb távolságra. 

 
 

Milyen engedéllyel rendelkezik és mely EU országokban? 

Olaszország: MIPAAF termésnövelő anyag gyártó nyilvántartás n.: 041/2006, engedély száma: CIC 
018011106. A komposztra, csakúgy mint más szerves talajjavító szerekre és szerves trágyákra, a 
„nitrátokról szóló irányelv” (152/99 törvényerejű rendelet és 152/06 törvényerejű rendelet) 
betartására van szükség, amely bizonyos térbeli, időbeli és mennyiségi korlátozásokkal rendelkezik. . 

To comply with this rule, it is good to rely on a qualified technician who draws up a P.U.A. in compliance 
with local rules and regulations. 

 

Mennyibe kerül? 

 
A termék ára: A Biociclo ACM-jét a szükséges mennyiségtől és csomagolástól függően 2-5 € / t körül 
értékesítik. 

 
További információ: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 
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