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 Regio: ITALIË 

 Productcategorie: Binnen de meststoffenverordening moeten alle CE-
gemarkeerde bemestingsproducten voldoen aan een bepaalde productfunctie 
Categorie (PFC). Biociclo's ACM is een PFC 3 A 'Organic Soil Improver', die ook 
weer in PCF 4 kan worden opgenomen als 'Groeimedium'. Bovendien komt het 
in aanmerking om te worden gecategoriseerd als grondstof Categorie (CMC) 3 
"Compost". 

 Productstatus: beschikbaar op de markt (TRL=9) 

 Invoermateriaal: Biociclo s.r.l. gebruikt geen industrieel of biologisch slib als 
invoermateriaal. Alleen bioafval, voedselafval verzameld deur aan deur en 
groenafval worden gebruikt voor de productie van ACM. 

 Algemeen voorkomen: Biociclo's ACM is een bodemverbeteraar met een losse 
structuur. Het composteringsproces heeft bijgedragen aan het bereiken van 
een bodemachtige structuur met een bruine tot donkere kleur. De deeltjes zijn 
10mm van diameter. 

 Voedingsstoffengehalte N-P-K: 2,4% N (dm), 1,2% P2O5 (dm), 

 Beschikbaarheid van vergunningen: Biociclo's ACM is in het bezit van een 
"Kwaliteitscertificaat" toegewezen door CIC (Consorzio Italiano Compostatori), 
volgens de nationale wetgeving (D.Lgs. 75/2010) 

Belangrijke feiten: 
 

Samenvatting:  

Biociclo's ACM is het stabiele, hygiënische en humusrijke eindproduct van het composteren van bioafval, 

voedselafval opgehaald van deur tot deur en groenafval. Het is een secundaire grondstof die het stabiele organische 

materiaal bevat, genaamd humus, en de anorganische minerale fractie (d.w.z. van het afval waarmee het 

composteringsproces is begonnen). De hoge temperatuur tijdens het proces houdt in dat de compost vrij is van 

ziekteverwekkers, insectenlarven en onkruidzaden. Dit zorgt voor dat het gebruik van pesticiden en herbiciden op 

met compost verrijkte grond beperkt zal zijn in vergelijking met niet-behandelde grond verbeteraars toepassingen. 

De hoeveelheid humus neemt ook toe en de kationenuitwisselingscapaciteit van het materiaal verbetert. De vorming 

van humuszuren uit microbiële afbraakproducten zorgt ook voor geschikte eigenschappen voor gebruik van compost 

als bodemverbeteraar. Biociclo's ACM zou kunnen worden gebruikt als bodemverbeteraar in de tuinbouw en de 

landbouw, het opnieuw voeden van een bodem die uitgeput is door het gebruik van organische stoffen en 

voedingsstoffen. Alleen al omdat compost naast bepaalde gehaltes aan stikstof, fosfor, kalium, calcium en 

magnesium, veel organisch materiaal bevat. De voedingsstoffen in de compost is gestructureerd in een organische 

matrix en komt langzaam vrij. Biociclo's ACM is een multi-nutriënt bodemverbeteraar met een traag 

bemestingseffect. Dit helpt de uitspoeling van voedingsstoffen te voorkomen door plotselinge overvloed. 

 

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) 

Compost uit groenafval en voedselafval door 
middel van het "Biociclo"-proces 

Sleutelwoorden: bodemverbeteraar - koolstofrijk - hygiënisch - gestabiliseerd - langzaam werkende 
meststof 

  

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.  
  

 



 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network • www.nutriman.net 
RECOVERED FERTILISER Fact Sheet 

 

 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470 

 

ABC-BIOPHOSPHATE 
 

Belangrijkste productkenmerken: 

 Hoog organisch koolstofgehalte: 32% (van de droge stof in gewicht) 

 Multi-nutriënt (N- P2O5-K2O-CaO-MgO) 

 Voedingsstoffengehalte %: N (2,4%), P2O5 (1,2%). 

 DM: 38%. 

 pH: 7,5 

 Conform strikte eis (Dlgs. 75/2010 (IT) Meststof (EU) met betrekking tot organische en anorganische/fysieke 

verontreinigingen 

 Vrij van ziekteverwekkers, insectenlarven en onkruidzaden 

Contact 

Naam: Andrea Mazzon 

Bedrijf: Biociclo s.r.l. 

Website: www.biociclo.it 

E-mail: direzione@biociclo.it 

Belangrijkste voordelen van het product: 

www.nutriman.eu 

 Geproduceerd uit bioafval, voedselafval dat van deur tot deur wordt opgehaald en groenafval 

 Sluiten van de materiaal- en nutriëntencyclus: veilige bron van koolstof, stikstof, fosfor en andere macro-

/micro-elementen 

 Verbetert de bodembiodiversiteit door het verhogen van de microbiologische fauna & flora 

 Verhoogt de bodemvruchtbaarheid 

 Trage afgifte van voedingsstoffen 

 Verhoogt de kationenuitwisselingscapaciteit van de bodem 

 Vermindert uitspoeling 

 Verhoogt de waterretentiecapaciteit en vermindert daardoor de kwetsbaarheid voor erosie en uitdroging 

(droogte). 

 

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) 

 

Competitive Position and Advantage: 

Concurrentiepositie en voordelen: 

Hoe te gebruiken: 

 Soort landbouw: biologisch, lage input, conventioneel 

 Teeltmethode: open veld, kas 

 Aanbevolen gewassen:  aardappel, tarwe, maïs, kool, pompoen, komkommer, tomaat, bladgroenten, 
selderij, prei en andere gewassen in de landbouw - ook gebruikt in de tuinbouw, bloementeelt en 
boomkwekerij 

 Toepassingsdoses: 20-35 t/ha (volgens bodemkwaliteit, seizoen, gewasopname,...) 

 

Compost uit groenafval en voedselafval door 
middel van het "Biociclo"-proces 
 

Biociclo's ACM is een multi-nutriënt en een koolstofrijk groeimedium - 

bodemverbeteraar. De compost ondersteunt de bodemvruchtbaarheid en 

geeft zijn voedingsstoffen langzaam vrij, waardoor het risico op 

uitspoeling van minerale meststoffen afneemt. Het is een gestabiliseerd 

product, wat betekent dat er na toepassing geen tijdelijke daling van het 

N-gehalte optreedt. Biociclo's compost is zeer laag geprijsd (2-5€/ton, 

afhankelijk van het benodigde volume en de verpakking). 


