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Brangūs klientai, 
Brangūs verslo partneriai, 

Mes, UAB “Salsė” komanda, didžiuojamės, kad 2016m. pradėjome bendradarbiauti su seniausia privačia Belgijos 
kompanija “Viano-Organics”, gaminančia aukščiausios kokybės natūralias organines-mineralines trąšas.  Darnios 
partnerystės ir sutapusios vizijos dėka, 2018m. tapome vieninteliais kompanijos atstovais Lietuvoje. 

Šiandien tikimės Jus sudominti “Viano-Organics” produkcija ir šio katalogo pagalba, norime supažindinti plačiau su 
aukščiausios kokybės natūraliomis, organinėmis-mineralinėmis, organinėmis biosertifikuotomis, organinėmis su 
mikroorganizmais ir organinėmis su speccheminiais priedais, trąšomis.

Kodėl didžiuojamės bendradarbiavimu su “Viano-Organics”?

“Viano-Organics” mus sužavėjo gebėjimu patenkinti tiek profesionalų, tiek sodo, daržo mėgėjų poreikius, stengdamiesi 
pasiekti aukščiausius kokybės standartus.

“Viano-Organics” kompanija įkurta 1948 metais ir šiuo metu yra seniausia privati kompanija Belgijoje, gaminanti 
aukščiausios kokybės natūralias, organines-mineralines, organines biosertifikuotas, organines su mikroorganizmais ir 
organines su speccheminiais priedais trąšas. Pagrindinį kompanijos produktų asortimentą sudaro ekologiškos, draugiškos 
aplinkai organinės, organinės-mineralinės,  sodo, daržo trąšos, dirvožemio gerinimo, praturtinimo priemonės, 
kompostavimui skirti mišiniai, ekologiškos dirvos kalkinimo priemonės ir kiti sodo, bei laisvalaikio sode, produktai.

Svarbu paminėti, kad “Viano-Organics” priskiriama “žaliųjų kompanijų” kategorijai. Svarbiausias įmonės prioritetas 
gamyboje – kuo mažesnė žala aplinkai. Atsakingai žiūrima į atliekų tvarkymą, kruopščiai atrenkama neapdorota žaliava, 
naudojamos perdirbamos pakuotės ir saulės energija. Visa “Viano Organics” produkcijos gamybai reikalinga elektros 
energija, išgaunama pasitelkiant  daugiau nei 2300 saulės panelių, esančių ant įmonės pastatų stogų. 2,7 milijonų eurų 
investicijos, padėjo ženkliai sumažinti į atmosferą išmetamo CO2 kiekį, kuris atsirastų įprastinės gamybos būdu. Tai įrodo 
atsakingą ir tvarų įmonės požiūrį į mus visus supančią aplinką.

Jūsų paslaugoms.. 

Steven De Winne 
"Viano Organics" 

Komercijos direktorius

Frans Krauch 
"Viano Organics"

Generalinis direktorius
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Mažmeninė prekyba
Sodo centrai, augalų centrai,  gėlių parduotuvės,  "pasidaryk 
pats" parduotuvės, sodo, daržo techninės įrangos parduotuvės, 
prekyba užsakymais paštu, tinklinės maisto ir ne tik maisto 
parduotuvės, didmeninė prekyba..

TurfProf linija
Profesionalūs sprendimai golfo aikštynų, futbolo aikščių, sporto ir 
kriketo laukų priežiūrai.

MixProf linija
Profesionali linija, skirta daržovių, vaisių, šiltnamių ūkiams, 
medelynų priežiūrai, organiniam ūkininkavimui ir 
apželdinimui. 
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Žalioji energija, gamyba be CO2  išmetimo į atmosferą

Visa “Viano Organics” produkcijos gamybai reikalinga energija, išgaunama pasitelkiant daugiau nei 
2300 saulės panelių, esančių ant įmonės pastatų stogų.

Išgaudama 665 kW per valandą, arba 550 MgW per metus, Viano visiškai patenkina, visiems įmonės 
procesams reikalingos, energijos poreikį. 2,7 milijonų eurų investicijos, kasmet padeda ženkliai 
sumažinti į atmosferą išmetamo CO2 kiekį, kuris atsirastų įprastinės gamybos būdu. Tai įrodo atsakingą 
ir tvarų įmonės požiūrį į mus visus supančią aplinką.

Įmonės profilis 

Mūsų atstovaujama įmonė “Viano” yra įsikūrusi netoli Briuselio esančiame Aalst miestelyje. Kompanijos produkciją sudaro 
įvairios trąšos (granulių, miltelių ir skysčių pavidalu), dirvožemio gerintojai, kalkės ir kiti susiję produktai. 

Vienas svarbiausių aspektų, dėl kurio ypač žavimės “Viano” veikla – požiūris į mus supančią aplinką. “Viano-Organics” 
priskiriama “žaliųjų kompanijų” kategorijai, dėl savo itin atsakingo požiūrio į mus supančią aplinką, daugybėje savo veiklos 
sričių: atliekų tvarkymo, neapdorotų žaliavų atrankos, perdirbamų pakuočių naudojimo ir aukščiausios kokybės ekologiškų 
trąšų gamybai naudojamos tik saulės energijos. 

Didžiulė patirtis, techninės ir mokslinės galimybės, marketingo išmanymas, moderni ir puikiai išvystyta infrastruktūra, 
profesionali komanda yra tai, kodėl “Viano” sparčiai auga, daugybę metų išlaikydama lojalių klientų ratą. 
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Produkcijos gamybos ir pakavimo galimybės
Dėka išvystytos infrastruktūros, Viano produkcijos gamybos ir pakavimo galimybės siekia 
net 100-150t per dieną. 

Viano, tobulindama techninius sprendimus, ypač kontroliuodama gamybinius procesus, 
dėdama didžiules pastangas, pasiekia 20.000t pagaminamos produkcijos per metus. Todėl 
galime užtikrinti, kad produkcija Jus visada pasieks greičiausiai, kiek tai yra įmanoma. 
Jūsų pagalba, tikimės pasieketi 25.000t pagaminamos produkcijos per metus.

Viano produkcijos gamybos ir pakavimo procesuose dirba 2-3 pamainos darbuotojų, 
todėl garantuojamas produkcijos paruošimas iki sutartos datos. 

Aukščiausios kokybės standartai
Pasitelkdama moderniausio lygio techniką, “Viano-Organics” savo organinių ir organinių-mineralinių trąšų produkciją, gali 
pasiūlyti mikro ir įprasto dydžio granulėmis.

Viano produkcijoje vienas svarbiausių aspektų – kokybė. Tam, kad ji būtų užtikrinta, gamyboje naudojama tik kruopščiai atrinkta ir 
cheminės analizės būdu patikrinta neapdorota žaliava. Ne ką mažiau Viano rūpinasi išorės kokybės patikromis, todėl neapdorota 
žaliava, kurios sudėtyje yra gyvūninės kilmės elementų, visiškai atitinka EC reguliavimo taisykles (1069/2009), taikomas šio tipo trašų 
gaminiams. 

Naudojamą neapdorotą žaliavą pagrinde sudaro sub produktai arba maisto pramonės atliekos, kurios nėra tinkamos tolimesniam 
žmogaus vartojimui. Viano perdirba šią žaliavą ir paverčia ją aukščiausios kokybės trąšomis, taip kovodama su aplinkos tarša.

Sandėliavimo galimybės 
Netoli Briuselio, Aalst miestelyje esančiose Viano 
patalpose, įmonė turi galimybę sandėliuoti apie  
12000 

palečių viduje ir apie 1000m2, gerai, nuo aplinkos
 poveikio apsaugotame plote, lauke.

Specialūs pakrovimo dokai sumažina laiko 
sąnaudas ir galimybę pažeisti prekę ar pakuotę. 
Įmonė stengiasi, kiek įmanoma labiau 
sutrumpinti ir efektyvinti produkcijos pateikimą 
klientui.
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Viano - tvarus prekės ženklas, produktyvūs sodai ir daržai!
Tai įmonės vizija!
Vienas svarbiausių aspektų, komponuojant Viano produkciją - požiūris į visumą. Įmonė, kurdama produktus, deda 
didžiules pastangas, atsižvelgdama tiek į augalijos, gyvūnijos ir žmogaus interesus, tiek į gamtą, kaip vientisą mus 
supančią aplinką. Viano, savo viziją - atsižvelgti į visą mus supančią aplinką siekia skleisti kuo plačiau, mūsų ir, tikimės, Jūsų 
pagalba. 

Viano - tvarumas!
Viano, kaip trašų gamintojo podukcijos katalogas, yra noras parodyti visas dedamas pastangas, švaresnės, mus 
supančios, aplinkos link. Kalbėdami apie pastangas, mes turime omenyje ne tik produkciją, bet ir visus likusius 
procesus, vykstančius įmonėje:
- neapdorotos žaliavos atranka, atsižvelgiant į tvarumą, aukštus kokybės rodiklius ir ekologiją
- minimalus energijos sunaudojimas
- saulės energijos dėka, visiškai minimalizuotas iškastinio kuro produktų naudojimas gamyboje
- nuolatinis, visapusiškas konsultavimas, visais atsakingo tręšimo klausimais
- perdirbamų pakuočių naudojimas (PE-LD)
- tvari logistika, pasitelkiant moderniausius sunkvežimius, kurie atititinka  naujausius aplinkosaugos standartus (ES
standartai)
- kompetetinga komanda, kuri gyvena mūsų vizija ir skleidžia ją tiek kompanijos viduje, tiek už jos ribų

Dėl platesnės informacijos, apie kompanijos tvarią politiką, 
prašome kreiptis info@salse.lt 

Viano - produktyviam sodui ir daržui

Viano siūlomos novatoriškos produkcijos efektyvumas ir 
privalumai, prireikus gali būti nesunkiai įrodyti. Kompanijos 
inovacijų ir produktų vadybos skyrius glaudžiai 
bendradarbiauja su universitetais ir bandymų laukais, todėl 
nesunkiai gali pademonstruoti daugelio produktų privalumus, 
testų pagalba. Viano su malonumu užtikrina vartotojams 
prieigą prie šių inovacijų tam, kad sodininkystė taptų dar 
atsakingesnė, našesnė ir draugiškesnė mus supančiai aplinkai.

SINCE 1948
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Kodėl Jūs turėtumėte rinktis “Viano-Organics” produkciją?

Atstovaudami Viano produkciją, galime Jums pasiūlyti lankstumą, aukščiausios kokybės produktus, mokslinę ir technologinę 
patirtį, bei pažangą. Mūsų pagrindinė misija – visų Jūsų lūkesčių išpildymas. 

Mes atstovaujame:

• Finansiškai stiprią ir sveiką kompaniją
• Atsakingą kompaniją, kurios viena svarbiausių misijų – aplinkos taršos mažinimas
• Kompaniją su didele patirtimi, kuri užtikrina kokybę, nuolatinį produkcijos tobulinimą ir dėmesį savo klientui
• Kompaniją, kuri ypač daug dėmesio skiria klientui, todėl džiaugiasi ilgalaikėmis partnerystėmis visoje Europoje jau daugiau
negu 60 metų
• Novatorišką kompaniją – kuri nuolatos tobulėja, pasitelkia naujausias technologijas, siekdama užtikrinti tvaresnę ir
“protingesnę” ateitį
• Lanksčią kompaniją – kuri turi galimybę pritaikyti savo produkciją įvairiems poreikiams
• Kompaniją, kurios produkcija yra aukščiausio lygio, tačiau už prieinamą kainą
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Viano Organics trąšos 

Visos “Viano Orgnics” trąšos gaminamos vien tik iš gyvūninės, augalinės ir natūralios kilmės 
elementų: kraujo, kaulų, kanopų, ragų, sojos, plunksnų miltų, akmens fosfatų, cukraus gamybos 
atliekų, organinių jūros produktų, taip pat tik iš natūralios kilmės, gamtoje randamų elementų: 
kalio chloridų, magnio oksidų, amonio sulfatų, diamonio fosfatų ir kitų natūralios kilmės 
medžiagų. Šio tipo trąšos reikalingomis maistinėmis medžiagomis augalus aprūpina ilgą laiką 
palaipsniui, o jų sudėtyje nėra cheminių reakcijų ar katalizatorių pagalba išgautų produktų.

Organinės-mineralinės trąšos yra organinės trąšos, praturtintos mineralais, išgaunamais iš 
gamtos. Pavyzdžiui: kalio chloridas, magnio oksidas, amonio sulfatas ir kiti. Organinių ir 
mineralinių elementų kombinacija yra reikalinga tam, kad augalas ir dirvožemis būtų 
praturtinti visapusiškai ir palaipsniui.  
Organinės-mineralinės trąšos gali būti papildytos tam tikrais cheminiais elementais, tam kad 
vyktų greitesnė ir sklandesnė mineralizacija. Pavyzdžiui – vėsesnėmis oro sąlygomis arba greitai 
bręstantiems augalams (pasėliams). Cheminiai priedai akimirksniu pradeda aprūpinti augalą 
reikalingomis maistinėmis medžiagomis, kai tuo tarpu organinės medžiagos veikia palaipsniui, 
ilgesnį laiko tarpą. 

Kaip veikia organinės trąšos?

Organinėmis trąšomis laikomos tos, kuriose augalų mitybinės medžiagos yra ne mineraliniuose 
junginiuose, bet organinėse medžiagose, jau minėtuose gyvūninės, augalinės ir natūralios kilmės 
elementuose. Šių būtinų medžiagų augalai negali įsisavinti tiesiogiai, todėl dirvožemio 
mikroorganizmai (bakterijos, mikrogrybai ir etc.) jas turi suskaidyti į paprastesnius, augalams 
lengviau įsisavinamus junginius. Dėl šių procesų organinės trąšos veikia švelniau, tačiau ilgesnį 
laiko tarpą – nuo 2 iki 4 mėnesių, priklausomai nuo trąšų organinių sudedamųjų dalių.

SINCE 1948
09



ve
ik

ia
m

os
 d

ir
vo

že
m

yj
e 

es
an

či
ų 

ba
kt

er
ijų

 su
yr

a i
r 

pa
la

ip
sn

iu
i p

as
kl

in
da

 p
o 

di
rv

ož
em

į

nėra rūgštinami paviršiaus ir giluminiai vandenys 

NH4

Fe

Fe

K
Zn

Zn

Ca

Ca

Mg

Mg

K

NH4

organinės ir organinės-mineralinės trąšos

Organinių ir organinių-mineralinių trąšų 
privalumai:
- viano produkcijoje nėra nesaugių organinių atliekų
- trąšose esančios organinės medžiagos gerina dirvožemio agrochemines ir agrofizines
savybes, maisto medžiagomis aprūpina dirvožemyje esančius mikroorganizmus (bakterijas)

- naudojant Viano trąšas, dirvožemis nėra rūgštinamas, tai daro teigiamą įtaką augalų augimui ir vystymuisi
- organinės trąšos - saugi ir švari tręšimo priemonė, kuri yra “draugiška” tiek žmogui, tiek gyvūnams, tiek
aplinkai

- trąšos organiniu pagrindu yra lėto įsisavinamumo ir lėčiau išplaunamos iš

dirvos
- organinės trąšos, veikiamos dirvoje egzistuojančių mikroorganizmų,
suyra pamažu, išlaiko vienodas mitybines medžiagų savybes
- organinės trąšos nekeičia natūralaus augalo augimo periodo ir
nepažeidžia augalo ( nenudegina)

skaidulos, organinės atliekos, dirvožemio 
struktūros gerinimas
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Bio sertifikuotos organinės trąšos yra skirtos organiniam ūkininkavimui, nes jose 
naudojamos išimtinai tik EC reguliavimo taisykles (837/2007 ir 889/2008) atitinkanti 
neapdorota žaliava.

MIKROLIFE PRIEDAIS PRATURTINTOS TRĄŠOS

Organinės- mineralinės ir organinės trąšos praturtintos priedais, kurie sustiprina 
trąšų poveikį arba pritaiko trąšų naudojimą tam tikromis, specifinėmis sąlygomis.

Naudojant organines trąšas praturtintas Mikrolife priedais, augalai ir jų daigai geriau 
prigyja ir įsišaknija, paspartėja derliaus branda, jis padidėja. Augalai tampa atsparesni 
ligoms, virusams ir blogoms oro sąlygoms.

ORGANINĖS TRĄŠOS SU CHEMINIAIS PRIEDAIS
Organinės trąšos praturtintos cheminiais priedais yra naudojamos tais atvejais, kai 
reikalinga paspartinti ir palengvinti maisto medžiagų įsisavinamumą.  Trąšų 
chemizuoti elementai augalų mitybą veikia iš karto, kai, tuo tarpu, organinė dalis 
augalą, reikalingomis maistinėmis medžiagomis, aprūpina palaipsniui.

Viano trąšų klasifikacija

Atsižvelgiant į tai, kad mūsų klientų dirba įvariose srityse, džiaugiamės galėdami pasiūlyti skirtingų rūšių trąšas, 
pritaikomas bet kuriems dirvožemiams ir jų problemoms spręsti. Apačioje galite matyti aprašymus, apie skirtingus 
poreikius atitinkančią produkciją.  

NATŪRALIOS TRĄŠOS
Natūralios trąšos yra sudarytos tik iš pagrindinės, gamtoje randamos, nekenksmingos žaliavos. Pastaroji yra surenkama 
ir laikoma natūralioje, pradinėje formoje, iki tol, kol gamyboje yra perdirbama į aukščiausios kokybės trąšas, 
nenaudojant jokių cheminių reakcijų. Natūralių trąšų gamyboje yra naudojami natūralūs mineralai (akmens rupiniai, 
uoliena) ir natūralios organinės medžiagos (augalinės ir gyvulinės kilmės), kai kuriais atvejais trąšas sudaro vien tik 
organinės medžiagos.

BIO SERTIFIKUOTOS ORGANINĖS TRĄŠOS

11
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Geresnis įsišaknijimas
Idealiai tinka vejos velėninės dalies 
priežiūrai

atstatantis poveikis

Greitas sudygimas
Idealiai tinka vejos priežiūrai (stiprinantis poveikis)

Tvirtesnė augmenija
Ideali priemonė augalų ląstelių 

tvirtumo atstatymui
(rudeninė priežiūra)

Idealiai tinka intensyviau 
naudojamiems plotams

(atstatantis poveikis)Greitas šaknų 
atsistatymas

Idealiai tinka po skarifikacijos 
(atstatantis poveikis)

Tankesnė augmenija
Idealiai tinka skurdžiai 
vejai (atstatantis poveikis)

Idealiai tinka nusilpusiai vejai po žiemos 

laikotarpio (stiprinantis poveikis)

Natūrali šaknų stiprinimo priemonė

Humifirst yra unikali, natūrali priemonė, kurios sudėtyje yra du svarbūs 
komponentai: humic ir fulvo rūgštys. Humic rūgštis – labai biologiškai aktyvi, 
aukšto molekulinio tankio organinė medžiaga, tuo tarpu – fulvo rūgštis, taipogi 
labai aktyvi organinė, žemesnio molekulinio tankio, medžiaga. Kartu naudojamos 
šios rūgštys pagerina dirvožemio fizines, chemines ir biologines savybes. Naudojant 
trąšas praturtintas humic ir fulvo rūgštimis, dirvožemis tampa derlingesnis, todėl 
palaipsniui yra stimuliuojamas, pagrindinės šaknies, šoninių šaknų augimas, kuris 
tiesiogiai susijęs su gausesniu maistinių medžiagų pasisavinimu.
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HUMIFIRST pagerina fermentinių dirvožemio procesų, kurie yra 
atsakingi už azoto ciklą, funkcionavimą. Tai skatina augalų 
augimą ir vystymasi, fiziologinius procesus.  
Dr. Gediminas Staugaitis, Lithuanian Agricultural University,  
Kaunas 2002.*

HUMIFIRST pagerina dirvožemio galimybę sulaikyti vandenį. 
Tai skatina augalo augimo tempą ir vystymosi procesus. 
Pr. Dr. De Prado, Universitad de Cordoba, Spain 2004.*
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* šaltinis pagal "Tradecorp"
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Labai svarbu yra pasiūlyti klientui platų ir patrauklų 
produkcijos asortimentą, tačiau ne ką mažiau svarbi 
kuo paprastesnė ir lengvesnė jų paieška. Kiekvienas 
pasišventęs sodo mylėtojas neišvengiamai susiduria su 
vienomis ar kitomis problemomis, kurioms išspręsti 
reikalingi tinkami sprendimai ir priemonės. Kartu su 
Viano komanda, galime Jums pasiūlyti minimaliai 
vietos užimančius, patraukliai atrodančius stendus, 
kuriuose pirkėjai nesunkiai ras atitinkamas prekes. 

Patrauklūs produkcijos stendai

SINCE 194814



Pirkėjų ir Jūsų lūkesčius 
atitinkančios, patrauklios ir 
aiškios pakuotės

Aiškus ir stiprus logotipas

Tikslus produkto 
pavadinimas

Patrauklios vizualizacijos

Produkto 
privalumai

Talpa ir tvirtas paviršius
Logitipas: ekologiškai 

sodininkystei tinkamas 
produktas

Detalūs aprašymai ant 
pakuočių

Aiškus 
produktas ir 

EAN kodas
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• Modernus ir patrauklus išdėstymas
• Kompaktiškas dizainas (60x80cm)
• Aiškiai matoma vejų produkcija
• Skydelis su produkto informacija
• 2 stendai ant paletės
• Lengva perkelti į kitą vietą
• Aiškiai parodytas produktas

Turinio ekspozicija: 48x 4kg
 Stende 16 eilių, eilėje 3 dėžės 
Įmanoma skirtingų prekių kombinacija

• Modernus ir patrauklus išdėstymas
• Kompaktiškas dizainas (60x80cm)
• Aiškiai matoma sodo, daržo

produkcija
• Skydelis su produkto informacija
• 2 stendai ant paletės
• Lengva perkelti į kitą vietą
• Aiškiai parodytas produktas

RENEWED 
ATNAUJINTOS VITRINOS

Turinio ekspozicija 60x1,75 kg arba 30x4kg  

1,75kg: 15 eilių stende– 4 dėžės eilėje 

4kg: 10 eilių stende – 3 dėžės eilėje
Įmanoma skirtingų prekių kombinacija

4KG

1,75KG

4KG
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ATNAUJINTI STENDAI
VEJŲ TRĄŠOS



MIXDISPLAYS
KOMPAKTIŠKI STENDAI - DAUGYBĖ PASIRINKIMŲ!

Galite rinktis mūsų specialiai sukomponuotą, 
įvairią produkciją, pagal  temą. Šiuose 
stenduose rasite mūsų labiausiai perkamų 
prekių asortimentą, kuris garantuos iššluotas 
lentynas!

VEJŲ TRĄŠOS
12x4kg Recovery

12x4kg 4in1 NEW / NEU

12x4kg 3in1 

12x4kg Booster

CODE: GCR43B04D

VEJŲ TRĄŠOS 

12x4kg Universal lawn - Universal Rasen

12x4kg Booster

12x4kg MO Nutrition

12x5kg Bio lime for lawns – Bio Rasen Kalk

CODE: GCGBMB04D

VEJA

SODO DARŽOVIŲ TRĄŠOS
20x1,75kg Tomatoes 

 20x1,75kg Kitchen garden 

20x1,75kg Small fruits fruit 

CODE: TMTMK02D

GĖLIŲ TRĄŠOS
20x1,75kg Rose food  
20x1,75kg Rhododendron 
20x1,75kg Hortensia  

CODE: TMRRH02D

VIDURŽEMIO JŪROS AUGALŲ TRĄŠOS
20x1,75kg Grapes 

20x1,75kg Lavender 

20x1,75kg Citrus, Olive & Figues 

CODE: TMDLC02D

VISŽALIŲ AUGALŲ TRĄŠOS
15x4kg Topiary  

15x4kg Taxus & conifers 

CODE: TMBT04D

SODAS
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Viano produkcija, pažymėta Karališkosios sodininkystės  
draugijos patvirtinimo ženklu
Karališkoji sodininkystės draugija (RHS) paskelbė, kad suteikia savo patvirtinimo ženklą, Belgijoje gaminamai, Viano ekologiškos 
trąšų produkcijos, linijai. 

“Viano Organics” produkcija, pažymėta Karališkosios sodininkystės draugijos patvirtinimo ženklu, yra dar vienas pavyzdys, 
kodėl didžiuojamės būdami šios kompanijos atstovais Lietuvoje. Mes tikime, kad ir Jūs pripažinsite šią draugiją, kaip itin 
atsakingą tvarios ir ekologiškos ž.ū. veiklos srityje, suteikiant produkcijai savo patvirtinimo ženklą. 

Karališkosios sodininkystės draugijos patvirtinimo ženklu pažymėta produkciją galima įsigyti nuo 2017m. rugsėjo mėnesio. 
RHS ženklui suteikta išskirtinė, itin matoma pozicija ant Viano produkcijos pakuočių, priekyje ir gale. Mūsų manymu, 
pagrindiniai, šios produkcijos, klientai, yra, savo namų veją prižiūrintys sodo mylėtojai, tačiau, tai taip pat populiaru tarp kai 
kurių golfo klubų. Šia produktų linija , mūsų manymu, turėtų susidomėti sodo centrai ir vejų specialistai, kurie atsižvelgia į 
augančius pirkėjų poreikius ir siekia pateikti ekologišką produkciją, kaip alternatyvą cheminėms trąšoms. 

“Visi Karališkosios sodininkystės draugijos patvirtinti produktai turi atitikti aukščiausius kokybės standartus, tačiau ypač 
svarbus aspektas – aplinkai saugūs sodininkystės produktai. Viano produkcijos linija atitinka abu kriterijus, yra efektyvi ir 

saugi Jus supančiai aplinkai. Mes, su malonumu, suteikiame Viano mūsų patvirtinimo ženklą."
Shereen Llewellin, Licenzijavimo prezidentas,  

RHS Enterprises Ltd

Apie Karališkąją sodininkystės draugiją
Karališkoji sodininkystės draugija buvo įkurta 1804m. su misija ikvėpti ir parodyti kokia 
nuostabi gali būti sodininkystė, žvelgiant į ją iš skirtingų persperktyvų – mokslinės, 
meninės ir praktinės. Draugijos vizija  - praturtinti kiekvieno žmogaus gyvenimą augalų 
pagalba, paversti pasaulį žalesne, švaresne ir linksmesne vieta gyventi. Draugijos nariai tiki, 
kad kiekvienas žmogus, nepaisant to, ar gyvena kaime, miestelyje ar mieste, turėtų 
galimybę auginti ir gauti naudą iš augalų, bendruomenės taptų sveikesnės ir  tvirtesnės, 
siektų paversti pasaulį dar nuostabesne vieta gyventi. 
1820m. RHS surengė pirmąsias gėlių parodas, 1861m. buvo patvirtinti Karališkosios 
chartijos. Nuo savo pirmųjų susitikimų Londone, Pikadilio aikštėje esančiame nedideliame 
kambarėlyje, iki šių dienų, RHC labai išsiplėtė ir tapo didžiausia sodininkų labdaros 
organizacija.
Šiai dienai tai yra itin gerbiama Didžiosios Britanijos organizacija. Visi Karališkosios 
sodininkystės draugijos patvirtinti produktai turi atitikti aukščiausius kokybės standartus, 
tačiau ypač svarbus aspektas – aplinkai saugūs sodininkystės produktai.
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PREKIŲ ASORTIMENTAS 
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1 Greitas pažeistų 
vietų atsistatymas

2 Sodriai žalia spalva, dėka 
papildomo kiekio magnio

3 Geresnis įsišaknijimas, 
dėka Humifirst

4 Lengva sumaišyti su vandeniu

5 Paskleidžiamas laistytuvu

6 Idealiai tinka tik tam tikrų, paveiktų ar pažeistų, vietų atstatymui

ATKURIAMASIS SKYSTIS

SINCE 194820



NEW 
NATUREBOOST VEJŲ TRĄŠOS 
+ HUMIFIRST
+ NAUDINGOSIOS BAKTERIJOS

1 Netiesioginis poveikis 
samanoms

2

Netiesioginis poveikis piktžolėms, 
dėka tankesnės velėnos3

4x sodresnė žalia spalva, dėka papildomo 
kiekio magnio, geležies,  kalcio ir sieros

4

Stipresnė velėna, dėka Humifirst

5 Veikia iki 100 dienų

21
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1 Vejų trąšos, organiniu pagrindu, su papildomu 
kiekiu magnio, sodriai žaliai spalvai

2 Dėka Humifirst, tankesnė 
veja ir mažiau piktžolių

3 Veikia iki 100 
dienų

4 Netiesioginis 
poveikis 
samanoms

NEW 
VEJŲ   TRĄŠOS 
ORGANINIU 
PAGRINDU 4in1 !

SINCE 1948
22



• 100% ekologiškos, natūralios vejų trąšos,  kurių sudėtyje
nėra geležies

• Netiesioginis poveikis samanoms
• Neįtikėtini rezultatai tik per 24h!
• Bendram naudojimui arba tam tikroms, pažeistoms vietoms
• Paskleidžiamas su purkštuvu arba laistytuvu!
• Sertifikuotas ekologiškas produktas
• Saugus vaikams ir gyvūnams, bei aplinkos organizmams

 NEW 
GERIAUSIAS SPRENDIMAS 
KOVOJE SU SAMANOMIS

Rezultatai po 24h !

2L = 250m2 *

* su purkštuvu

MO 
BACTER 
STAIGUS 

POVEIKIS !
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Kodaas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

GCIMOB04 4kg dėžė 120 6 —

GCIMOB04D 4kg dėžė 120 — 48

GCIMOB10 10kg maišas 33 — —
GCIMOB20 20kg maišas 39 — —
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NatureBoost 
NatureBoost yra 100 proc. natūralios organinės-mineralinės vejų trąšos, praturtintos papildomu kiekiu magnio ir geležies, tam, kad vejos 
spalva išliktų sodriai žalia, veikia iki 3 mėnesių. Dėka Humifirst, šios trąšos garantuoja stiprią ir tankią velėną. NatureBoost esančios bakterijos  
garantuoja sveiką, gerai įsišaknijusią velėną, sveiką ir humusingą dirvožemį, ir idealios vejos susiformavimą. Šios trąšos netiesiogiai veikia 
samanas. 

Norma: 40g/m2

Kodas. Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

GC41H04 4kg dėžė 120 6 —

GC41H04D 4kg dėžė 120 — 48

GC41H10 10kg maišas 33 — —

GCH1H20 20kg maišas 39 — —

NPK 9-3-20(+3MgO) + Fe + Humifirst

MO Bacter + Bacteria 
Netiesioginis poveikis samanoms
Viano M.O. Bacter yra organiniu pagrindu subalansuotos organinės-mineralinės trąšos vejoms, kurios daro netiesioginį poveikį samanoms. Aprūpina 
veją reikalingomis maistinėmis medžiagomis iki 100 dienų ir užtikrina, kad būtų stabdomas tolimesnis samanų augimas. Užkerta kelią naujų samanų 
atsiradimui. Viano M.O Bacter nepalieka dėmių ant plytelių, terasų lentų ar betono. Sudėtyje yra bakterijų, kurios mirusias samanas paverčia maisto 
medžiagomis, vejoms prieinama forma. Veikia iki 3 mėnesių. Paveiktų samanų surinkinėti nereikia. Visiškai saugus produktas vaikams, gyvūnams, 
vandens ir įprastos aplinkos mikroorganizmams.
Norma: 100-150g/m²

Organinės - mineralinės vejų trąšos
NEW 

NEW  
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NPK 5-5-20 (+3MgO) + Bacteria

MO Nutrition
Netiesioginis poveikis samanoms 

Viano M.O Nutrition yra organiniu pagrindu, subalansuotos organinės-mineralinės trąšos vejoms, kurios daro netiesioginį poveikį samanoms. Jos 
aprūpina vejų augalus reikalingomis maistinėmis medžiagomis ir užtikrina, kad būtų stabdomas tolimesnis samanų augimas, užkerta kelią naujų 
atsiradimui. Viano M.O Nutrition nepalieka dėmių ant plytelių, terasos lentų ar betoninio pagrindo. Veikia iki 3 mėnesių.
Norma: 100-150g/m²

Kodas. Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

GCMON04 4kg dėžė 120 6 —

GCMON04D 4kg dėžė 120 — 48

GCMON20 20kg maišas 39 — —
5-5-20 (+3MgO)

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

GCNB20 20kg maišas  39 — —

NPK 6-3-10(+3MgO) + Fe + Bacteria + Humifirst

100% NATŪRALIOS

Lawn Feed 4in1 
Lawn Feed 4 in 1 yra unikalios kompozicijos, puikiai subalansuotos, organinės-mineralinės trąšos, praturtintos Humifirst ir magniu. Humifirst, 
kuriame yra humic ir fulvo rūgščių komponentų, optimizuoja šaknų formavimąsi, skatina sėklų dygimą ir žolės įsišaknijimą, bei tankį, dėl ko, 
sumažėja piktžolių skaičius. 

Norma: 50-70 g/m2



Organinės- mineralinės vejų trąšos

Kodas. Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
GCGAZ04 4kg dėžė 120 6 —
GCGAZ04D 4kg dėžė 120 — 48
GCIGAZ10 10kg maišas 33 — —
GCIGAZ20 20kg maišas 39 — —
GCGAZ20P 17,5kg + 2,5kg maišas +15% NEMOKAMAI 39 — —

Recovery 
Idealiai tinka po skarifikacijos
Viano Lawn Recovery yra subalansuotos, unikalios kompozicijos, organinės-mineralinės trąšos. Idealiai tinka po skarifikacijos arba ruošiant dirvą 
vejų sėjai. Papildomas kiekis magnio, padeda išlaikyti žalią lapų spalvą. Trąšose yra Humifirst produkto, kurį sudaro humic ir fulvo rūgščių 
komponentai. Humifirst optimizuoja įsišaknijimą ir  skatina intensyvesnį sėklų dygimą. Viano Lawn Recovery gali būti pritaikomos kartu su dirvos 
aeravimu. Veikia iki 100 dienų. 
Norma: 10kg/100m²

NPK 8-6-13 (+3MgO) + Humifirst

Universal Lawnfeed 
vejos priežiūra
Viano Universal Lawnfeed yra trąšos, pritaikytos įvairių tipų vejoms. Jos gali būti naudojamos sėjant veją arba vejos priežiūrai. Papildomas kiekis 
magnio padeda išlaikyti sodriai žalią spalvą. Šios trąšos yra vadinamos kontroliuojamojo veikimo trąšomis, kadangi sudėtyje esantys komponentai veją 
veikia dvejopai – staiga ir palaipsniui aprūpindamos augalą reikalingomis maistinėmis medžiagomis. Viano Universal Lawnfeed praturtina šaknų zoną 
organinėmis maistinėmis medžiagomis ir pagerina dirvožemio derlingumą. Veikia iki 100 dienų.
Norma: 5-15kg/100m²

Kodas. Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
GCIREC04 4kg dėžė 120 6 —
GCIREC04D 4kg dėžė 120 — 48
GCIREC10 10kg maišas 33 — —
GCIREC20 20kg maišas 39 — —
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NPK 9-3-3 (+3MgO) 

Lawn Booster 
staigus poveikis ir tvirta veja
Viano Gazon Booster yra bio organinės-mineralinės trąšos, praturtintos papildomu kiekiu magnio ir Humifirst preparatu. Gali būti naudojamos 
ruošiant dirvą vejų sėjai arba kaip pagrindinės trąšos vejų priežiūrai. Gazon booster padeda susidaryti tvirtesnei velėnai, paspartina žolių sėklų dygimą 
ir intensyvesnį augimą. Naudojamos iki spalio mėnesio, veikia iki 3mėnesių. Gali būti naudojamos po skarifikacijos arba menkai žaliuojančiose 
zonose, pradeda veikti nedelsiant. Papildomas komponentas - *humic rūgštys, padeda augalams lengviau įsisavinti maistines medžiagas, kadangi labai 
skatina papildomą vejų augalų įsišaknijimą.
Norma: 5kg/100m²
Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
GCBOO04 4kg dėžė 120 6 —
GCBOO04D 4kg dėžė 120 — 48
GCBOO10 10kg maišas 33 — —
GCBOO20 20kg maišas 39 — —
NPK 12-3-3 (+3MgO) + Humifirst

Lawn Fertiliser + Lime
maitina ir subalansuoja dirvožemio pH
Viano Lawn Fertilaser + Lime yra organiniu pagrindu, subalansuotos, organinės-mineralinės trąšos, tinkančios visų tipų vejoms. Jos gali būti 
naudojamos sėjant veją arba vejos priežiūrai. Papildomas kiekis magnio padeda išlaikyti ypač sodrią žalią spalvą. Trąšų sudėtyje esančios kalkės 
mažina dirvožemio rūgštingumą. Viano Lawn Fertiliser + Lime yra ilgalaikio poveikio trąšos, kurios praturtina šaknų zoną organinėmis maistinėmis 
medžiagomis ir pagerina dirvožemio derlingumą. Veikia iki 100 dienų.
Norma: 5-10kg/100m² 

NPK 6+3+4 (+3MgO)

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
GCGAK20 20kg maišas 39 — —



Organinės- mineralinės vejų trąšos
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Autumn Treatment 
ilgesnio veikimo 

Viano Autumn Treatment yra bio organinės-mineralinės trąšos, skirtos rudeniniam tręšimui. Papildomas kiekis magnio padeda išlaikyti žalią vejos 
spalvą rudens ir žiemos laikotarpiais. Naudojant Viano Autumn Treatment mažėja rūgštingumas, veja tampa atsparesnė šalčiams ir lengviau atsigauna 
pavasarį. Trąšos gali būti naudojamos iki vejų augalų vegetacijos pabaigos, tuo pačiu taikant ir vejų rudenines mechaninės priežiūros priemones. Trąšų 
sudėtyje esantys dideli aktyvaus kalio kiekiai - puiki prevencinė priemonė nuo samanų atsiradimo.
Papildomas komponentas - *humic rūgštys, padeda augalams lengviau įsisavinti reikalingas maistines medžiagas, kadangi labai skatina papildomą vejų 
augalų įsišaknijimą. 
Norma: 5kg/100m²

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

GCNAJ10 10kg maišas 33 — —
GCNAJ20 20kg maišas 39 — —

NPK 6-6-16 (+2MgO) + Humifirst

26

Robotmowing & Mulching 
Viano LawnFeed for Robot and Mulching yra trąšos, specialiai sukurtos vejoms, kurios yra prižiūrimos žoliapjovių-robotų ir mulčerių (žolės 
smulkintuvais) pagalba. Dėka naudingųjų bakterijų ir didelės azoto koncentracijos, šios lengvai rūgštinančios trąšos, pagreitina nupjautos žolės 
transformaciją. Fosforas, kalcis, magnio sulfatas ir Humic rūgštys garantuoja stiprią, sveiką, sodrios spalvos veją. Naudojamos du kartus, pavasarį ir 
ankstyvą vasarą.
Norma: 50g/m² 

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
GCROB20 20kg maišas 39 — —

NPK 7-3-6 (+3) + Humifirst

Recovery Liquid 
Viano Recovery Liquid yra tirpios, miltelių pavidalo trąšos, praturtintos Humifirst (humic ir fulvic rūgščių mišinys), skirtos sausros nualintų, pažeistų 
vejos vietų atstatymui. Šios trąšos pradeda veikti nedelsiant ir per porą dienų, sausros ar intensyvaus naudojimo nualinta veja atgyja, vėl tampa vientisa. 
Papildomas kiekis magnio, garantuoja intensyvios, sodrios žalios spalvos veją, humifirst - geresnį įsišaknijimą, geriau padeda vejai pasisavinti visas 
reikalingas maistines medžiagas. Viano Recovery Liquid nedelsiant susimaišo su vandeniu ir gali būti paskleidžiamas laistytuvu.
Norma: 50g /10L 

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
GCRECL50 50g maišelis — 39 —
GCRECL1,5 1,5kg daugkartinio uždarymo maišas — 16 —

NPK 6-5-12 (+3) + Humifirst

NEW  



Rose Food
Viano Rose Food yra idealios trąšos erškėtrožėms ir vijoklinėms rožėms, rožių krūmams ir standartinėms (kerpamoms) rožėms. Didelis kiekis kalio 
sustiprina rožynus ir skatina rožių pumpurų formavimąsi, papildomas kiekis magnio sustiprina spalvas. Viano Rose Food yra švelnaus veikimo trąšos, 
jos garantuoja ilgesnę reprezentatyvią  išvaizdą po skynimo. Veikia iki 3 mėnesių. Šios organinės, aukščiausios rūšies trąšos, padidina humuso kiekį 
dirvožemyje, pagerina jo struktūrinę sandarą ir mikrobiologinį aktyvumą. 
Norma: 100-150g/m²

NPK 6-6-9 (+3MgO) 

Kodas. Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

TMIROZ1,75D 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 — 60

TMIROZ1,75P 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 8 —

TMIROZ04D 4kg dėžė 120 — 30

TMIROZ04 4kg dėžė 120 5 —

TMIROZ10 10kg maišas 33 — —

Rhodo & Azalea Plant Food
Viano Rhodo and Azalea food yra organiniu pagrindu, subalansuotos, organinės-mineralinės trąšos, granulių pavidalo, praturtintos magniu spalvos 
ryškumui. Dėka didelės kalio koncentracijos, šios švelnaus veikimo trąšos užtikrina gausesnį žydėjimą ir ilgesni žiedų išsilaikymą po skynimo. Veikia 
iki 3 mėnesių. Trąšos taip pat gali būti naudojamos dirvožemių, kuriuose yra per didelis kiekis kalcio, pH subalansavimui.
Norma: 50-150g/m²

Kodas Kiekeis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

TMROD1,75D 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 — 60

TMROD1,75P 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 8 —

TMIROD04D 4kg dėžė 120 — 30
TMIROD04 4kg dėžė 120 5 —
TMROD10 10kg maišas 33 — —

Hortensia Plant Food
Viano Hortensia Food yra organiniu pagrindu, subalansuotos, organinės-mineralinės trąšos, papildytos magniu. Pakuotę sudaro ne tik trąšos, bet ir 
papildomas maišelis kalio aliuminio, kuris padeda išlaikyti intensyviai mėlyną hortenzijų spalvą. Veikia iki 3 mėnesių, švelnaus poveikio, gerinančios 
dirvožemio struktūrą.  Viano Hortensia Food trąšos yra papildytos magniu, kuris daro didelę įtaką spalvų ryškumui ir kaliu, kuris stiprina augalą. Tai 
yra idealios trąšos hortenzijoms, rododendrams, azalėjoms, erica, skimmia ir calluna.
Norma: 100-150g/m²

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

TMHOR1,75D 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 — 60

TMHOR1,75P 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 8 —

TMHOR04D 4kg dėžė 120 — 30
TMHOR04 4kg dėžė 120 5 —
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NPK 5-6-9 (+3MgO)

Conifers & Taxus Food
Organinės-mineralinės trąšos, papildytos magniu, kuris užkerta kelią pernelyg ankstyvam spyglių subrendimui, spygliuočių, kukmedžių ir visžalių 
krūmų lapų rudavimui. Magnis taip pat atsakingas už sodrią žalią spalvą. Trąšos yra praturtintos kaliu, kuris garantuoja stiprius ir sveikus augalus. 
Šios organinės-mineralinės, aukščiausios rūšies trąšos, gali būti naudojamos visą vegetacinį periodą, didina humuso kiekį dirvožemyje, gerina jo 
struktūrą ir mikrobiologinį aktyvumą, veikia iki 2 mėnesių.  
Norma: 50-100g/m²

NPK 5-6-13 (+4MgO)

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
TMTAX04D 4kg dėžė 120 — 30
TMTAX04 4kg dėžė 120 5 —
TMTAX10 10kg maišas 33 — —

NPK 5-6-13 (+4MgO) 

Dekoratyvinių augalų trąšos



Dekoratyvinių augalų trąšos

Topiary Plant Food
Topiary Plant food -  tai organinės-mineralinės trąšos, gaminamos azoto, fosforo pentoksido ir kalio oksido pagrindu, su papildomu kiekiu 
magnio, kad topiarai išlaikytų sodriai žalią spalvą. Sudėtyje esantys organiniai komponentai, švelniai ir palaipsniui veikia iki 3 mėnesių, gerina 
dirvožemio struktūrinę sandarą. Topiary plant food garantuoja stiprius ir sveikus vaisius, kurie tampa atsparesni sausroms ir šalčiams. Trąšos gali 
būti naudojamos topiarams, augantiems tiek medinėse dėžėse atvirame lauke, tiek vazonuose, vidinėse erdvėse. 
Norma: 100-150g/m²
Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

TMBUX1,75D 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 — 60

TMBUX1,75P 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 8 —

TMBUX04D 3kg + 1kg kalkės dėžė 120 — 30
TMBUX04 3kg + 1kg kalkės dėžė 120 5 —
TMBUX10 10kg maišas 33 — —
TMBUX20 20kg maišas 39 — —
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Terrace Plant Fertiliser
Viano terrace plant food yra puikiai subalansuotos, ilgalaikio veikimo, organinės-mineralinės trąšos, papildytos kaliu, kuris pagerina gėlių žiedų 
formavimąsi ir vystymąsi. Papildomas kiekis magnio, padeda išlaikyti sodriai žalią spalvą. Trąšos gali būti naudojamos tiek vidaus, tiek lauko terasose 
augantiems augalams. Tinkamos tokioms rūšims, kaip Abutilonas, Fuksija, Datura. 
Norma: 100-150g/m²

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

TMTER1,75D 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 — 60

TMTER1,75P 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 8 —

NPK 7-5-8(+3MgO) 

NPK 7-6-12 (+4MgO)

Fertiliser for Flowerbeds and Flowers 
Viano fertiliser for flowers and flowerbeds yra, ilgalaikio veikimo (iki 3 mėnesių), organinės-mineralinės trąšos specialiai pritaikytos žydinčių krūmų, 
darželių ir dekoratyvinių sodo augalų tręšimui. Papildomas kiekis magnio yra atsakingas už sodriai žalią lapų spalvą. Dėka unikalios trąšų formulės, 
Viano fertiliser for flowers and flowerbeds pagerina dirvožemio struktūrinę ir mikrobiologinę sandarą. Papildomas kiekis kalio pagerina gėlių žiedų 
formavimąsi ir vystymąsi.
Norma: 100g/m²

Kodas. Kiekis Pakuotė/ Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

TMSIE10 10kg maišas 33 — —
TMSIE20 20kg maišas 39 — —

NEW  

NPK 7-5-8 (+3MgO) 

Soilcovering Plant Food
Soilcovering Plant Food – tai organinės-mineralinės trąšos, kurios yra specialiai pritaikytos dekoratyviniams, plačialapiams, lapuočiams augalams. 
Šios trąšos yra švelnaus veikimo ir didina humuso kiekį dirvožemyje. Papildomas kiekis magnio, padeda išlaikyti sodriai žalią lapų spalvą. 
Soilcovering plant food gali būti naudojamos augalams, kurie auga šešėlyje esančiose zonose. Veikia iki 3 mėnesių, palaipsniui suteikdami augalams 
visas reikalingas maistines medžiagas. Trąšos gali būti naudojamos sodinimo metu arba augalų priežiūrai vegetaciniu laikotarpiu, atvirame lauke arba 
mažose talpose. 
Norma: 50-100g/m²

NPK 7-5-8 (+3MgO)

Bio Composter

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
TMBOD04D 4kg dėžė 120 — 30
TMBOD04 4kg dėžė 120 5 —

TMBOD10 10kg maišas 33 — —

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje

TMCOM04D 4kg dėžė 120 —

TMCOM04 4kg dėžė 120 5

Bio Composter yra organinė priemonė kompostavimui, sudaryta iš aukščiausios klasės komponentų. Sudėtyje nėra cheminių reakcijų ar katalizės 
būdu išgautų elementų. Viano Composter yra ideali priemonė, norint paversti sodo ir virtuvės atliekas kokybišku kompostu. Elementai, esantys 
kompostavimo priemonėje, praturtina galutinį produktą reikalingomis maistinėmis medžiagomis. Papildomas kiekis azoto, veikiamas bakterijų, 
pagreitina atliekų virtimą bio kompostu. 

Reklaminiame stende
30

—



Lavender Food
Viano lavender food yra idealiai pritaikytos trąšos levandoms ir kitiems aromaterapiniams augalams. Papildomas kiekis kalio pagerina gėlių žiedų 
formavimąsi ir vystymąsi, tuo tarpu – magnis, atsakingas už sodriai žalią spalvą. Trąšos yra švelnaus poveikio (veikia iki 3 mėnesių) ir prailgina žiedų 
išsilaikymą po skynimo. Viano lavender food padidina humuso kiekį dirvožemyje, pagerina jo struktūrinę sandarą ir mikrobiologinį aktyvumą. 
Rate: 100-150g/m²

NPK 6-5-10 (+4MgO)

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

TMLAV1,75D 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 — 60

TMLAV1,75P 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 8 —

Small Fruit and Strawberrie Fertiliser
Viano Small Fruit and Strawberrie Fertiliser yra organiniu pagrindu subalansuotos organinės-mineralinės trąšos, skirtos braškėms ir įvairiems 
vaiskrūmiams. Dideli natūralaus kalio oksido kiekiai užtikrina geresnį žiedynų formavimąsi, stipresnius ir sveikesnius vaisius, bei didesnį jų kiekį, 
ilgesnį išsilaikymo periodą po derliaus nuėmimo. Naudojant Viano Small Fruit Food, uogų, smulkių vaisių ir braškių skonis tampa išraiškingesnis. 
Naudoti galima sodinimo metu arba, kaip palaikomąsias trąšas augalų vegetacijos laikotarpiu. Veikia iki 2 mėnesių. 
Norma: 50-1500g/m²

NPK 6-5-9 (+3MgO)

Kodas. Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

TMKLE1,75D 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 — 60

TMKLE1,75P 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 8 —

TMKLE04D 4kg dėžė 120 — 30
TMKLE04 4kg dėžė 120 5 —
TMKLE10 10kg maišas 33 — —

Grape Food
Viano food for grapes yra organinės-mineralinės, natūralios trąšos skirtos vynuogėms ir smulkių uogų vaiskrūmiams. Padidintas kiekis kalio pagerina 
žiedynų formavimąsi ir vystymąsi, yra atsakingas už gausesnį derlių, stiprius ir sveikus vaisius, ilgesnį išsilaikymo periodą, po skynimo. Naudojant 
Viano food for grapes vaisių skonis tampa išraiškingesnis. Trąšos gali būti naudojamos sodinimo metu, arba augalų vegetaciniu periodu, kaip 
palaikanti priemonė. Veikia iki 2 mėnesių.  
Dosering: 50-150g/m²

NPK 6-5-10 (+4MgO) 

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

TMDRU1,75D 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 — 60

TMDRU1,75P 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 8 —
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Sodo ir daržo augalų trąšos

Citrus, Olive  
and Figue Food
Viano organic food for citrus, olive and figue yra natūralios trąšos, skirtos citrusinių vaisių, alyvuogių ir figų, augančių mažose talpose arba atvirame 
dirvožemyje, tręšimui. Padidintas kiekis kalio pagerina žiedynų formavimąsi ir vystymąsi, yra atsakingas už gausesnį derlių, stiprius ir sveikus vaisius, 
ilgesnį išsilaikymo periodą, po skynimo. Naudojant Viano organic food for citrus, olive and figue vaisių skonis tampa išraiškingesnis. Trąšos gali būti 
naudojamos sodinimo metu, arba augalų vegetaciniu periodu, kaip palaikanti priemonė. Veikia iki 2 mėnesių.  
Norma: 50-150g/m²

NPK 6-5-10 (+4MgO)

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje

TMCIT1,75D 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 — 60

TMCIT1,75P 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 8 —

Reklaminiame stende



Kitchen Garden Plant Food

Kitchen garden plant food yra organinės-mineralinės trąšos, skirtos bendram naudojimui dekoratyvinių, daržo, aromaterapinių žolelių ir vaismedžių, 
sodo daržo augalų tręšimui. Šios trąšos yra autorizuotos organiniam ūkininkavimui ir garantuoja ilgalaikį, švelnų veikimą (iki 3 mėnesių). Trąšos 
pagerina dirvožemio struktūrą ir mikrobiologinį aktyvumą, didina maistinių medžiagų koncentraciją. Kitchen garden plant food yra puiki 
stiprinamojo poveikio priemonė, tinkanti bet kuriems augalams. Gali būti naudojama nuo pavasario iki rudens, bet geriausias rezultatas pasiekiamas 
naudojant formuojantis vaisiams ir šakniavaisiams. Tręšti sėjos, sodinimo metu arba vaisių ir šakniavaisių  formavimosi periodu. 
Norma: 100-150g/m²

Kodas. Kiekis Pakuotė Dėžėje Reklaminiame stende

TMMOE1,75D 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 —

TMMOE1,75P 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 8

TMMOE04D 4kg dėžė 120 —
TMMOE04 4kg dėžė 120 5

Tomato & Greenhouse Plant Food

Viano Tomato- And Greenhouse Plant Food yra puikiai subalansuotos, 100 proc. organinės-mineralinės bio trąšos, pomidorų ir šiltnamio augalų 
tręšimui. Dideli natūralaus kalio oksido kiekiai užtikrina stiprius ir sveikus vaisius, ilgesnį išsilaikymo periodą po derliaus nuėmimo. Viano Tomato- 
And Greenhouse Plant Food pagalba, vaisių skonis tampa išraiškingesnis. Gali būti naudojamas priežiūrai vegetacijos periodu, arba tręšimui prieš 
sodinimą. Veikia iki 2 mėnesių. 
Norma: 50-100g/m²

NPK 6+5+10 (+4MgO) 

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje

TMTOM1,75D 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 — 60

TMTOM1,75P 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 8 —

TMITOM04D 4kg dėžė 120 — 30
TMITOM04 4kg dėžė 120 5 —
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Sodo ir daržo augalų trąšos

Potato Food
Viano Potato Food yra idealiai subalansuotos, 100 proc. organinės-mineralinės bio trąšos bulvėms. Dideli natūralaus kalio oksido kiekiai garantuoja 
stiprias ir sveikas bulves, ilgesnį išsilaikymą po derliaus nuėmimo. Šio, visiškai bio organinio-mineralinio produkto pagalba, jūsų bulvės įgaus ženkliai 
subtilesnį skonį! Viano Potato Food gali būti naudojamos kaip palaikomosios trąšos vegetacijos periodu arba tręšimui prieš sodinimą. Veikia iki 2 
mėnesių. 
Norma: 50-200g/m²

NPK 3-6-12 (+3MgO)

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
TMARD04D 4kg dėžė 120 — 30
TMARD04 4kg dėžė 120 5 —
TMARD10 10kg maišas 33 — —

Universal Bio Fertiliser
Viano Universal bio fertiliser yra puikiai subalansuotos, organinės-mineralinės bio trąšos bendram naudojimui, dekoratyviniams augalams, sodo ir 
daržo kultūroms, prieskoninėms žolelėms, vaiskrūmiams ir vaismedžiams bei vejoms. Tai yra autorizuotos trąšos organiniam ūkininkavimui 
(sudėtyje nėra cheminių procesų ar katalizės būdu išgautų produktų), garantuoja švelnų ir ilgalaikį veikimą (iki 3 mėnesių). Aprūpina augalus 
būtiniausiais elementais. Aktyvuoja dirvožemio mikroorganizmus, pagerina jo struktūrą ir didina maistinių medžiagų koncetraciją. Viano Universal 
bio fertiliser yra puiki stiprinamojo poveikio priemonė, tinkanti bet kuriems augalams. Gali būti naudojama nuo pavasario iki rudens, bet geriausias 
rezultatas pasiekiamas naudojant formuojantis vaisiams ar šakniavaisiams. Tręšti sėjos ir sodinimo metu, arba vegetaciniu periodu.
Norma: 50-150g/m²
 Kodas Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

TMBIO1,75D 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 — 60

TMBIO1,75P 1,5kg +250g 
NEMOKAMAI dėžė 160 8 —

NPK 6+5+10 (+4MgO) 

NPK 6-7-8

Reklaminiame stende

60

—
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Reklaminiame stende

 Kiekis



NPK 5-6-13 (+4MgO) 

Kodas. Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
TMLEG10 10kg dėžė 33 — —
TMLEG20 20kg dėžė 39 — — 

Leguma

Leguma yra puikiai subalansuotos, bio organinės-mineralinės trąšos, vaistažolėms, vaisiams ir daržovėms. Šios trąšos labai mėgstamos profesionalų 
augintojų, kurie savo produkciją augina šiltnamiuose arba atviroje dirvoje ir turi poreikį užaugintą derlių išlaikyti ilgiau, nei įprastai. Sudėtyje esantys 
organiniai komponentai, švelniai ir palaipsniui veikia iki 3 mėnesių, gerina dirvožemio struktūrinę ir mikrobiologinę sandarą. Trąšos gali būti 
naudojamos prieš sėją ar sodinimą, arba kaip palaikomoji priemonė augalų vegetaciniu laikotarpiu. Didesni kalio kiekiai užtikrina sveikus ir stiprius 
pasėlius. Leguma idealiai tinka tokiems vaisiams ir daržovėms, kaip pomidorai, paprika, agurkai, ridikėliai, morkos, kopūstai, bulvės.
Norma: 100-200g/m²
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Sodo ir daržo augalų trąšos

Organic Plant Food

Viano Bio organic plant food yra bio organinės-mineralinės trąšos, skirtos dekoratyviniams augalams, sodo ir daržo kultūroms, prieskoninėms 
žolelėms, vaiskrūmiams ir vaismedžiams, vejoms. Tai yra autorizuotos trąšos organiniam ūkininkavimui (sudėtyje nėra cheminių procesų ar katalizės 
būdu išgautų elementų), garantuoja švelnų ir ilgą veikimą (iki 3 mėnesių). Aprūpina augalus būtiniausiais elementais. Aktyvuoja dirvožemio 
mikroorganizmus, pagerina jo struktūrą ir padidina maistinių medžiagų koncetraciją. Viano Universal bio fertiliser yra puiki stiprinamojo poveikio 
priemonė, tinkanti bet kuriems augalams. Naudojamas nuo pavasario iki rudens, bet geriausias rezultatas pasiekiamas papildomai tręšiant 
formuojantis vaisiams ir šakniavaisiams. Tręšti sėjos, sodinimo metu arba vegetaciniu periodu.
Norma: 100-150g/m²

All Round Plant Food – 
Plant Based
Viano All Round Plant Food yra universalaus naudojimo, bio organinės trąšos, pagamintos iš 100 proc. organinių augalinės kilmės žaliavų. Jos skirtos 
dekoratyviniams, sodo ir daržo augalams, prieskoninėms žolelėms, vaismedžiams ir vaiskrūmiams. Tai autorizuotos trąšos organiniam 
ūkininkavimui, lėto veikimo, veikia iki 4 mėnesių. Viano All Round Plant Food augalams palaipsniui suteikia įvairiausių pagrindinių maistinių 
medžiagų, aktyvuoja dirvožemio mikroorganizmus ir pagerina jo struktūrą. Naudojamos nuo pavasario iki rudens, vaisių ir daržovių augalams. Šios 
trąšos gali būti naudojamos prieš sodinimą, arba kaip palaikomosios trąšos. Jos nerūgština dirvožemio ir nenudegina augalų. Nėra gyvūninės kilmės 
komponentų.

Norma: 50-150g/m2

NPK 6-5-10 (+4MgO)

NPK 4-4-4 (+2)

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje
TMIMOE04D 4kg dėžė 120 —
TMIMOE04 4kg dėžė 120 5
TMIMOE10 10kg maišas 33 —

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje
TMIVEG04D 4kg box / Dose 120 —
TMIVEG04 4kg box / Dose 120 5

Bio Universal Plant Food 6-7-8
Viano Bio Universal Plant Food yra puikiai subalansuotos, organinės-mineralinės bio trąšos bendram naudojimui, dekoratyviniams augalams, sodo 
ir daržo kultūroms, prieskoninėms žolelėms, vaiskrūmiams ir vaismedžiams. Tai yra autorizuotos trąšos organiniam ūkininkavimui (sudėtyje nėra 
cheminių procesų ar katalizės būdu išgautų elementų), garantuoja švelnų ir ilgalaikį veikimą (iki 3 mėnesių). Šis puikus produktas yra vienas 
seniausių Viano produktų, ypač mėgstamas tikrų sodo mylėtojų. Naudojamas daugeliui sodo daržo reikmių. Aprūpina augalus būtiniausiais 
elementais. Aktyvuoja dirvožemio mikroorganizmus, pagerina jo struktūrą ir padidina maistinių medžiagų koncetraciją. Viano Bio Univ. Plant Food 
gali būti naudojamos tiek lauke, tiek šiltnamiuose. 
Norma: 100-150g/m²

NPK 6-7-8 

Kodas. Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
TM6783,5D 3,5kg dėžė 54 — 30
TM6783,5* 3,5kg dėžė 54 — —
TM67805*

5kg maišas 30 — —
TM67805M*
TM67810 10kg maišas 33 — —
TM67820 20kg maišas 39 — —

NEW  

RReklaminiame stendeeklaminiame stende
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Dekoratyvinių, sodo ir daržo augalų trąšos

Pakartotinai uždaromos pakuotės 
- Vandeniui atsparios pakuotės
- Pakabinamos pakuotės
- Standžios, prekinę išvaizdą išlaikančios pakuotės
- Patrauklus dizainas
- Platus trąšų pasirinkimas, produkcija pritaikyta įvairiems 

poreikiams

Kodas Pakuotė Paletėje Dėžėje

Bio Univ. Plant Food TMUNI0,75 750g 384 16
Topiary food TMBUX0,75 750g 384 16
Mediterranean plants TMMED0,75 750g 384 16
Tomato & Greenhouse Plant Food TMTOM0,75 750g 384 16
Herbs & Vegetables TMKRU0,75 750g 384 16
Rose Food TMROZ0,75 750g 384 16
Small Fruit Fertiliser TMAAR0,75 750g 384 16
Lavender Food TMLAV0,75 750g 384 16
Clematis-Climbing plant food TMCLE0,75 750g 384 16
Grape Food TMDRU0,75 750g 384 16
Rhododendron & acid-loving plants TMROD0,75 750g 384 16
Geranium TMGER0,75 750g 384 16
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Pavadinimas



Blood Meal
Viano Bio blood meal yra 100proc. natūralios, greito momentinio veikimo (apskritai veikia iki 2 mėnesių) bio azotinės trąšos, kurių sudėtyje 
yra papildomas kiekis geležies. Pagrindinė šių trąšų paskirtis - tinkamos aplinkos sukūrimas, daug azoto reikalaujančių augalų augimui. 
Idealiai tinka pasėliams, kuriuose reikalingi ženkliai didesni azoto kiekiai (lapinės ir vaisinės daržovės, lapiniai augalai ir vynuogės). 
Naudojant trąšas dekoratyviniuose soduose, ypač pagreitina visžalių augalų augimą. 
Norma: 100-150g/m²

NPK 13%N

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje

VIBLO3,5 3,5kg dėžė 100 5

Bone Meal
Bone Meal yra natūralios bio trąšos, azoto ir fosforo pentoksido pagrindu, autorizuotos organiniam ūkininkavimui. Veikia iki 3 mėnesių. Trąšos ypač 
teigiamai veikia šaknų formavimąsi, jose gausu organinių medžiagų. Bone meal puikiai tinka senų vejų priežiūrai, nes stimuliuoja papildomą šaknų 
prieaugį, taip pat augalams, kurie auginami apriboto augimo sąlygomis: vazonuose, terasose ir t.t.. Šios trąšos yra puiki priemonė, kuri padeda 
susidaryti kokybiškam kompostui. Naudojamos sėjos ir sodinimo metu, arba kaip palaikanti priemonė vegetaciniu laikotarpiu. 
Norma: 100-150g/m²

NPK 6%N, 16% P2O5

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje
VIBEE3,5 3,5kg dėžė 100 5

Hoof & Hornmeal
Hoof and horn meal bio trąšos yra išgaunamos iš kanopų ir ragų. Šios trąšos pradeda augalus aprūpinti maistinėmis medžiagomis po 4-6 savaičių, 
trąšų veikimo laikotarpis trunka ypač ilgą laiką, apie 8-10 mėnesių. Trąšos aprūpina augalus dideliu kiekiu azoto, kuris ypač skatina lapų augimą. Hoof 
and horn meal ypatingai tinka persodinant augalus, kadangi skatina šaknų prieaugį, taip pat, kaip atsarginės ar sodinimo metu reikalingos trąšos 
medžiams ir krūmams. Kanopų ir ragų miltai naudojami vejoms, pasodintoms nederlinguose dirvožemiuose arba po žiemojimo. 
Norma: 100-150g/m²

NPK 13%N

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje
VIHOO3,5 3,5kg dėžė 100 5

Vinasse 
Vinasse yra 100 proc. natūralios bio trąšos, praturtintos dideliu kiekiu kalio. Šios trąšos gali būti naudojamos įvairiems pasėliams tręšti, tačiau 
labiausiai tinka gumbinių (svogūnų, ridikėlių, burokėlių, bulvių..) ir vaisinių (braškių, pomidorų) augalų pasėliams. Naudojant Vinasse, vaisiai 
ženkliai ilgiau išsilaiko po skynimo. Trąšos yra miltelių pavidalo, išgautos iš cukrinių runkelių arba cukranendrių, naudojamos, įterpiant į dirvą sėjos 
arba sodinimo metu. 
Norma: 100-150g/m²

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje

VIVIN3,5 3,5kg dėžė 100 5

NPK 38%K2O
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Tiesioginio poveikio, visiškai organinės trąšos



Granulated Lime 
with Magnesium 
Granulated Lime with magnesium yra natūralios, granuliuotos, lengvai tirpstančios, nedulkančios bio kalkės, papildytos magniu. Dėka gerai 
tirpstančių granulių, jų naudojimas nedelsiant šarmina dirvožemį, gerina jo struktūrinę sandarą, garantuoja stiprius ir sveikus vaisius. Pagerina 
dirvožemio mikrobiologinį aktyvumą. Granuliuotos kalkės, dėka papildomo kiekio magnio, puikiai tinka vejoms, taip pat naudojamos 
dekoratyviniuose soduose, daržuose, šiltnamiuose ir vaisių soduose. Dėka granulių pavidalo, kalkės yra ypač lengvai paskleidžiamos. Jos gali būti 
įterpiamos į dirvožemį, arba paskleidžiamos paviršiuje. Geriausiam rezultatui pasiekti, siūloma panaudoti 12kg/ 100m2 per metus. 
Norma: 100-150g/m²

Kalkės: kalcio karbonatas granulėmis, papildytas magniu.

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

VIKOR20 20kg maišas 60 — —

Seaweedlime from Coccolites – 
Granules
Seaweedlime from coccolites yra natūralios kalkės, išgautos iš fosilijų nuosėdų sankaupų (suakmenėjusių mikro ir makro organizmų liekanų), labai 
švelnaus veikimo, draugiškos aplinkai ir augalams. Kalkės išgaunamos jūros fosilijų nuosėdų karjeruose, nurūgštinamos tam, kad vėliau 
neautralizuotu dirvos ph reakciją, pagerintų jos struktūrą, padidintų kalcio kiekį dirvožemyje. Dirvoje esantis kalcis sustiprina augalus. Naudojant šio 
tipo kalkes kartu su VIANO trąšomis, azotas augalų įsisavinamas žymiai geriau. Naudojamos dekoratyviniuose ir vaismedžių soduose, daržuose, 
šiltnamiuose. Viano Seaweedlime from coccolites sudaro kalcinės struktūros mikroorganizmai, susikaupę nuosėdose buvusių vandenynų ir jūrų 
dugne, milijonus metų atgal. 
Norma: 100-150g/m²

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
VIFOS3,5D 3,5kg dėžė 120 — 30
VIFOS3,5 3,5kg dėžė 120 5 —
VIFOS10 10kg maišas 40 — —
VIFOS25 25kg maišas 42 — —

Seaweedlime from Coccolites – Powder

Seaweedlime from coccolites yra natūralios kalkės, išgautos iš fosilijų nuosėdų sankaupų (suakmenėjusių mikro ir makro organizmų liekanų), labai 
švelnaus veikimo, draugiškos aplinkai ir augalams. Kalkės išgaunamos jūros fosilijų nuosėdų karjeruose, nurūgštinamos tam, kad vėliau 
neautralizuotu dirvos ph reakciją, pagerintų jos struktūrą, padidintų kalcio kiekį dirvožemyje. Dirvoje esantis kalcis sustiprina augalus. Naudojant šio 
tipo kalkes kartu su VIANO trąšomis, azotas augalų įsisavinamas žymiai geriau. Naudojamos dekoratyviniuose ir vaismedžių soduose, daržuose, 
šiltnamiuose. Viano Seaweedlime from coccolites sudaro kalcinės struktūros mikroorganizmai, susikaupę nuosėdose buvusių vandenynų ir jūrų 
dugne, milijonus metų atgal. 
Norma: 100-150g/m²

Kalkės: kalcio karbonatas (coccolites) - milteliai.

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende
VIZEE25 25kg maišas 40 — —
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Bio-Lime for Lawns + MgO + bacteria

Viano BIO Lime sudėtyje yra naudingųjų bakterijų, kurios palengvina organinių atliekų irimą. Šios kalkės yra puikus priedas prie bet kurios NPK 
produkcijos. Viano BIO Lime užtikrina dirvožemyje pakankamą kiekį mikroelementų, pagerina ir subalansuoja žolės augimą. Sureguliuojamas 
dirvožemio pH, pagerinama jo struktūra. Užkerta kelią samanų atsiradimui. Sudėtyje esantis papildomas kiekis magnio, garantuoja sodriai žalią 
augalų spalvą. Viano BIO Lime skirtas visų tipų vejoms, rekomenduojama naudoti anksti pavasarį arba rudenį, veikia nuo 2 iki 3 mėnesių.  
Norma: 10-15kg/100m²

Kalkės papildytos 3% MgO ir 106 CFU/g bakterijomis (Bacillus sp.)

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje Reklaminiame stende

GCIBIO05D 5kg dėžė 100 — 48

GCIBIO05 5kg dėžė 100 5 —

GCBIO10 10kg maišas 33 — —
GCIBIO20 20kg maišas 39 — —
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Kalkės

Kalkės: kalcio karbonatas granulėmis (coccolites).



Restaurant Charcoal
Aukščiausios kokybės,  ilgo, tolygaus degimo, ypač stambios medžio anglys. Išgrynintos medžio anglies mišinys NBN, atitinkantis A 
klasę. Ypač tvirta pakuotė.  Griliaus anglys draugiškos mus supančiai aplinkai, gali būti naudojamos tiek viduje, tiek lauke. 

Kodas. Kiekis Pakuotė Paletėje
VIREST10 10kg maišas 40

Cocogrill
Cocogrill yra natūralus produktas, pagamintas presuojant kokosų kevalus, dega 3 kartus ilgiau, negu įprastos medžio anglys. Cocogrill išleidžia mažiau dūmų, degant palaiko 
tolygesnę temperatūrą, todėl labiau atsiskleidžia gaminamo maisto skonis. Galima naudoti tiek lauke, tiek viduje. 

Ref. Content / Inhalt Packaging / Verpackung Per palet / Pro Palette
VICOG0560 5kg bag / Sack 60
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BBQ produkcija



Trąšos skystu pavidalu

BIO-Press  
netiesioginis poveikis samanoms

Viano BIO-Press yra 100 proc. natūralus, augalinės kilmės, skystų trąšų bio mišinys. Dėka unikalios sudėties ir skysto pavidalo, šių trąšų netiesioginis 
poveikis samanoms yra efektyvesnis. Po Viano BIO-Press panaudojimo, praėjus 24h, samanos paruduoja ir nuvysta. Trąšose esančios reikalingos 
maistinės medžiagos padeda vejai atsigauti būtent tuose plotuose, kurie buvo paveikti samanų. Tai ideali priemonė prieš pradedant skarifikacijos 
procesus. 

Norma:2L - 250/m2

Blackstain Remover BIOMIX 

Blakstain remover BIOMIX yra biologinis produktas, kuris, dėka aktyvių fermentų, pašalina visus aplinkos poveikio paliktus pėdsakus. Prieš 
naudojant šį produktą, rekomenduojama jį sumaišyti su vandeniu dalimis 1/5. Valiklį galima paskleisti purkštuvu arba vandens laistytuvu, poros 
valandų bėgyje, fermentų dėka, dėmės paveikiamos, todėl lieka tik nuskalauti. Produktas saugus tiek žmogui, tiek gyvūnams, tiek valomiems 
paviršiams. Dažniausiai naudojamas plytelių, terasų, medienos, tikmedžio medienos, stiklo, metalo, stogų, sodo baldų valymui. Jeigu paviršiuje yra 
užsisenėjusių dėmių, kurios sunkiai nusivalo, rekomenduojama pakartoti procedūrą. 
Norma: sumaišyti 1L produkto su 5L vandens

MixProf Biolicq - K 3-0-6 
skystos organinės trąšos

Viano Biolicq 3-0-6 yra organinių junginių, skysto pavidalo, bio trąšos, skirtos universaliam naudojimui. Šios trąšos švelniai veikia augalų šaknų 
zonoje, tręšiama šalia augalo stiebo. Viano Biolicq yra vinasse trąšų ir gyvūninės kilmės baltymų mišinys. Stimuliuoja šaknų sistemą ir skatina 
sveikesnių pasėlių susidarymą. Trąšose esančios amino rūgštys lengvai pasisavinamos augalų ir ypač stimuliuoja įsišaknijimą, todėl pasėliai tampa 
produktyvesni. 
Norma: 10L/100L vandens/Ha

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje
XPBP0,5 0,5L flakonas 1224 12
XPBP02 2L kanistras 256 8
XPBP02D 2L kanistras 256 8
XPBP05 5L kanistras 128 4
XPBP05D 5L kanistras 128 4
XPBP20 20L kanistras 24 —

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje
BMATM02 2L kanistras 256 8

BMATM05 5L kanistras 128 4

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje
LQ30620 20L (25kg) kanistras 24 —

LQ306CT 1000L IBC konteineris 1 —

NPK 3-0-6

L

L

L
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MixProf Biolicq-N yra organinės, skysto pavidalo trąšos, skirtos universaliam naudojimui laistymo metu. Šios trąšos pradeda veikti nedelsiant, yra 
švelnaus poveikio, naudojamos, siekint kontroliuoti greitai augančius augalus. MixProf Biolicq-N sudaro organinis maistas, kuris stimuliuoja esamą 
dirvožemio aktyvumą. Trąšų sudėtyje yra laisvųjų amino rūgščių, kurias greitai ir lengvai pasisavina augalų šaknys, todėl pagerėja pasėlių vystymasis. 
Poduktas autorizuotas organiniam ūkininkavimui. 
Norma: 10L/100L vandens/Ha

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje
LQ60320 20L (25kg) kanistras 24 —

LQ603CT 1000L IBC konteineris 1 —

NEW 
MIXPROF BIOLICQ - N 6-0-3
• skystos, ekologiškos NK trąšos

• patariama naudoti, norint pasiekti greitesnį rezultatą

• idealiai tinka greitai derantiems augalams

• produktas autorizuotas organiniam ūkininkavimui

• švelniai veikia augalo šaknis

MixProf AlgoPur  
skystas jūros dumblių ekstraktas

AlgoPur jūros dumblių ekstraktas yra išgaunamas iš žaliųjų jūros dumblių Ascophyllum nodosum, sudėtyje nėra cheminių medžiagų. Viano MixProf 
AlgoPur yra praturtintas daugybe organinių junginių, augimo stimuliatorių, mikroelementų ir leidžiamas naudoti organiniam ūkininkavimui. 
Produktas gali būti naudojamas tiesiogiai prie augalo šaknų. Viena iš mikroelementų funkcijų – ypač greitas žalumynų aprūpinimas maistinėmis 
medžiagomis, todėl ekstraktas gali būti naudojamas purškiant tiesiogiai ant lapų. AlgoPur naudojimas gali būti kartojamas kas 2-3 savaites, tačiau 
nustojama, kai žiedai arba vaisia pradeda nokinti vaisius arba krauti žiedus. 
Norma: 

L

Kodas Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje
LQALG05 5L kanistras 128 4

L

37

NPK 6-0-3

Trąšos skystu pavidalu

- Purškiant: 4ml/1L vandens
- Pilant: 10ml/1L vandens



Vandenyje tirpios Happy Bio augalų trąšos

Kodas. Paskirtis Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje

EHGRO52 Vegetables 260g (52x5g) dėžė 270 6

EHIUNI52 Universal 260g (52x5g) dėžė 270 6

EHITOM52 Tomato 260g (52x5g) dėžė 270 6

EHBLO52 Flowering plants 260g (52x5g) dėžė 270 6

EHGRK52 Green plants 260g (52x5g) dėžė 270 6

EHKRU52 Herbs 260g (52x5g) dėžė 270 6

6-5-12 (+2) & 10-3-4 (+2)

6-5-12 (+2) & 10-3-4 (+2)

Happy Bio  
visiškai tirpios vandenyje augalų trąšos
Unikalios, 100 proc organinės, miltelių pavidalo, trąšos, supakuotos 100 proc. vandenyje tirpiuose mikro pakeliuose. Šie mikro pakeliai yra draugiški 
aplinkai ir kartu su trąšomis, susimaišius su vandeniu, ištirpsta nedelsiant. “Happy Bio” – tai aukščiausios kokybės, ypaė lengvo naudojimo, 
produktai. 
Įdėkite vieną mikro pakelį augalų maisto į 1 L vandens, trumpai pakratykite, ir trąšos yra parengtos naudojimui!
1 dėžutėje yra 52 mikro pakeliai trąšų, 1 pakelyje yra 5g. Tam, kad augalas nuolatos būtų praturtintas maistinėmis medžiagomis, rekomenduojama 
naudoti 1 mikro pakelį per savaitę.
Viano “Happy Bio” trąšų asortimente galima rasti net 5 skirtingas formuluotes, pritaikytas įvairiems poreikiams:

- daržovėms ir prieskoninėms žolelėms
- universalaus naudojimo
- pomidorams
- žydintiems augalams/ augalams, kurie skirti auginti namuose
- žaliuojantiems augalams
Vienos dėžutės užtenka visus metus, tam kad Jūsų augalai būtų nuolatos aprūpinti 
maistinėmis medžiagomis!

HYDRO SOLUBLE
vandenyje tirpios, super ekologiškos augalų trąšos

Kodas Paskirtis Kiekis Pakuotė Paletėje Dėžėje

EHTOM0,5 Tomato 1x500g 500g 270 6

EHGRO0,5 Vegetables 1x500g 500g 270 6

EHBLO0,5 Flowering planats 1x500g 500g 270 6

EHUNI0,5 Universal 1x500g 500g 270 6

Pakuotė 500g
NEW  

SINCE 1948

52 x 5g

500g
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Dirvožemio gerintojai

Soil Improver  
plantacijoms
Viano Soil improver for plantations yra priemonė, specialiai pritaikyta medžių, krūmų, daugiamečių augalų, topiarų plantacijoms ir šarminį 
dirvožemį mėgstantiems augalams. Sudėtyje esančios naudingos bakterijos ir organinės medžiagos palengvina augalų vegetaciją. Viano Soil improver 
for plantations yra unikalus, organinis, durpių, sodo durpių, komposto ir organinių trąšų mišinys, dirvožemio pagerinimui. 
Organinė dalis: 20%

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PGSUN40 40L EP 54
PGSUN70 70L EP 36

Soil Improver
vejoms

Viano Soil improver for Lawns yra dirvožemio gerintojas, specialiai pritaikytas naudoti prieš vejos sėją arba nesužaliavusios vejos plotų problemai 
spręsti. Po skarifikacijos, ženkliai pagerina naujai atsėtos vejos sėklų prigijimą, optimizuoja įsišaknijimą. Sudėtyje yra durpių, sodo durpių ir 
komposto. 
Organinė dalis: 20%

Kodas. Turinio kiekis Kiekis
PGSGC60 60L EP 45

Granuliuotas karvių mėšlas 
Cow Manure yra organinis dirvožemio kondicionierius, kuris puikiai gali būti naudojamas vietoje įprasto karvių mėšlo. Viano Cow Manure sudėtyje 
nėra žalingų mikroorganizmų ir piktžolių sėklų, jis pagerina dirvožemio mikrobiologinį aktyvumą ir padidina humuso kiekį, nedegina ir nerūgština 
dirvos. Sudėtyje yra 50% organinių medžiagų. Naudojama, kaip natūrali priemonė sodinimo ar sėjos metu (daržovių, vaisių, gėlių, medžių, krūmų, 
vejos). Karvių mėšlas granulėmis pagerina dirvožemio struktūrą ir augalų įsišaknijimą, pasižymi skaidulų gausa. 
Norma: 100-200 g/m²

Kodas Turinio kiekis Kiekis
VIKOE10 10kg EP 33
VIKOE20 20kg EP 39

RC

* sudėtyje nėra vištų mėšlo

PURE 
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Soil improver 
augalams, mėgstantiems rūgštinį dirvožemį

Viano soil improver for acid-loving plants yra ideali dirvožemio gerinimo priemonė, augalams, kurie geriau auga rūgštesnėje dirvoje, pavyzdžiui 
hortenzijos, skimijos, rododendrai, heterai, azalėjos, kamelijos.. Ši, specialiai pritaikyta, priemonė, skatina šaknų formavimąsi ir pagerina 
mikrobiologinį dirvožemio aktyvumą. Viano soil improver for acid-loving plants sudėtyje yra rūgštinę dirvą mėgstantiems augalams pritaikytas 
rūgštingumas (pH +/- 4).
Organinė dalis: 20%

Soil Improver  
daržovėms ir prieskoninėms žolelėms
Viano soil improver for vegetables and herbs yra organinėmis medžiagomis praturtinta dirvožemio gerinimo priemonė, kuri gerai sulaiko 
vandenį, vėliau jį palaipsniui atiduodama augalams, sausesniais periodais. Sudėtyje esantis optimalus pH lygis padeda stimuliuoti ir spartina 
įsišaknijimą. 
Mišinys naudojamas sumaišant jį su sodo dirvožemiu. 1 pakelis/ 40L yra pakankamas kiekis 2-4 m dirvožemio ploto.
Viano soil improver for vegetables and herbs yra dirvožemio gerinimo mišinys, kurio sudėtyje yra sodo durpių, durpių ir komposto. 
Organinė dalis: 20%

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PGSGR40 40L EP 54

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PGSRO40 40L EP 54
PGSRO70 70L EP 36



SUPP PRESS augalų apsaugos priemonės 
SUPP PRESS Weed 
užkerta kelią piktžolių atsiradimui
Supp press weed yra natūrali, augaliniu pagrindu, granulių formos, augalų apsauga. Nesunkiai paskleidžiama sode, tarpuose tarp pasėlio augalų, iš 
karto po tuo metu buvusių piktžolių išnaikinimo. Lengvai paskleidžiamos granulės suformuoja dirvožemį dengiantį apsauginį sluoksnį, kuris 
užkerta kelią piktžolių atsiradimui.

Norma: 30 L/4m2

Kodas Turinio kiekis Kiekis
XPSUO30 30L EP 39

SUPP PRESS Snails 
užkerta kelią sraigių padaromai žalai
Supp press snails yra 100 proc. natūralus produktas, pagamintas augaliniu pagrindu, kuris užkerta kelią sraigių padaromai žalai, suformuodamas 
fizinį barjerą. Sraigės neturi galimybės kirsti šio barjero. Lengvai paskleidžiamos granulės, garantuoja augalus saugančio, apsauginio sluoksnio, 
susidarymą. Produktas nesunaikina sraigių, todėl laukiniai paukščiai neliks alkani nutūpę į Jūsų sodą. Supp press snails yra visiškai draugiškas 
produktas gyvūnams. 
Norma: granulių sluoksnis

Kodas Turinio kiekis
XPSUS6,5 6,5L
XPSUS17 17L
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Viano trąšų barstytuvas

Trąšų barstytuvas 25L 

Reguliuojamas centrifuginis barstytuvas (kg per 100m2), kuris garantuoja tolygų trąšų pasiskirstymą. Naudojamas tiek trąšų (granulių, 
mikro granulių), tiek granuliuotų kalkių barstymui. Šį barstytuvą Jūs galite susirinkti patys, pasinaudodami instrukcija. Tai itin tvirtas 
modelis, prie kurio pridėtas plastikinis konteineris ir pilnos komplektacijos ratai. Prietaisas nėra skirtas miltelių pavidalo trąšų 
produkcijos barstymui.

Kodas Turinio kiekis Pakuotė Kiekis

VISTROOI25 25L per piece / Pro Stück EP 16

Kiekis
reklamin. stende 5x6,5L
½ EP 33
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4in1 NEW 9 3,6 1 4,4 3 20 3 30 0,7

NatureBoost 6 6 3 10 3 30 105 0,7

Lawn Fertiliser + Lime 0 3 105 48 90

Lawn Booster 12 4,8 2,2 5 3 3 3 32 0,7

Lawn Fertiliser 9 3,6 2 3,4 3 3 3 30

MO Bacter 5 3,5 1,5 5 20 3 25 105

MO Nutrition 5 3,5 1,5 5 20 3 25

Autumn Treatment 6 3 3 6 16 2 25 0,7

Recovery 8 3,2 2 2,8 6 13 3 25 0,7

Liquid Recovery NPK 6-5-12 (+3) + Humifirst 6 6 5 12 3 0,7

Mulching & Robot 7 2 2 3 3 6 3 105 0,7

Bio Univ. Plant Food 6-7-8 
6 6 7 8 40

Organic Plant Food 
6 6 5 10 4 40

All Round Vegetable Based Plant Food 
4 4 4 2 50

Bio Fertiliser 6 6 3 12 35

Soilcovering Plant Food 
7 3 1 3 5 8 3 35

Topiary Plant Food 5 2 1 2 6 13 4 25

Topiary Plant Food 7 3 1 3 5 8 3 35

Grape Food 6 6 5 10 4 25

Haagplanten  7 3 1 3 5 8 3 35

Hortensia Plant Food 5 2 1 2 6 13 4 25

Kitchen Plant Food 6 6 5 10 4 40

Small Fruit Fertiliser  
6 2,5 1,5 2 5 9 3 25

Small Fruit Fertiliser 
6 2,5 1,5 2 5 9 3 25

Herbs & Vegetables 750g 5 2 1 2 6 13 4 25

Lavender Food 6 6 5 10 4 25

Citrus, Olive and Figue Food
6 6 5 10 4 25

Potato Food 3 3 6 12 3 25

Universal Bio Fertiliser 6 6 7 8 40

Leguma 5 2 1 2 6 13 4 25

Mediterranean Plants  
7 3 4 3 12 3 35

Rododendron 5 2,2 1,2 1,6 6 9 3 25

Rose Food   
750g ir  10kg 

6 2,5 1,5 2 6 9 3 25

Rose Food   
4kg ir  1,5kg 

6 2,5 1,5 2 6 9 3 25

Borders & Flowers 6 3 3 6 16 2 45

Taxus & Conifers  5 2 1 2 6 13 4 25

Terrace Plant Food 
7 2,8 2 2,2 6 12 4 25

Tomato & Greenhouse Plant Food  
750g

6 6 3 10 25

Tomato & Greenhouse Plant Food  
1,75kg

6 6 5 10 4 40

Seaweedlime from Coccolites – Granules 
0 48 90

Cow Manure 0 50

Granulated Lime with Magnesium 0 3 50 90

Seaweedlime from Coccolites – Powder
0 54 90

Blood Meal 13 13

Bone Meal 6 6 16

Hoof & Hornmeal 13 13

Vinasse 38
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Skirtingi granulių dydžiai

Nuolatinės pastangos eiti koja kojon su naujausiomis technologijomis, nenutrūkstantis inovacijų ieškojimas ir diegimas, kuria 
unikalią produkciją, pritaikytą įvairiems poreikiams – skirtingus granulių dydžius.

Viano mikro granulės (MC)

Viano MicroCrumb yra smulkios (0,7 mm-2,1mm), optimizuoto tankio dalelių, granulės. Tokio tipo granulės yra nedulkančios, 
tolygiai pasiskleidžia ir greitai ištirpsta, todėl išgaunamas rezultatas reikiamu momentu, bei nenutrūkstamas ilgalaikis tolimesnis 
veikimas.

Kiekviena granulė susideda iš pilnos NPK formulės ir gali būti naudojama visoje organinių ir organinių-mineralinių trąšų 
produkcijoje. Dažniausiai mikro granulės yra naudojamos trąšoms, skirtoms golfo laukams, sporto ir futbolo aikštėms, bei 
apželdinimui, atsižvelgiant į bet kokius užsakovo pageidavimus. 

Mikro granulių privalumai:

- Dėka itin smulkios, bet ne miltelių formos, granules
naudoti paprasčiau, švariau

- Lengviau absorbuojamos dirvožemio, todėl
pasiekiamas greitesnis ir kokybiškesnis rezultatas

- Galimas panaudojimas tiek organinėse, tiek
organinėse-mineralinėse trąšų kompozicijose

- Kiekvienos granulės sudėtyje yra visos reikalingos
maistinės medžiagos

- Tolygesnis pasiskirstymas

Viano įprastos granulės (RC)

Viano RegularCrumbs dažniausiai yra naudojamos trąšoms, kurios skirtos sodininkystei, žemės ūkiui, komerciniam 
auginimui, kraštovaizdžio kūrimui, pardavimui sodo centruose ir “pasidaryk pats” tipo parduotuvėse. Šių granulių kaina yra 
kiek žemesnė, negu mikro granulių, tačiau kokybė išlieka aukščiausios klasės. Naudojamos plačiai, bene visoje organinių ir 
organinių-mineralinių trąšų produkcijoje. 

Įprastos granulės
2,1mm - 3,5mm

Mikro granulės
0,7mm - 2,1mm
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NEW  
TURFPROF TENSIO
7-3-11(+3MgO)+1Fe + priemonė drėgmės sulaikymui

PFTTENMC25

• Papildomas kiekis magnio garantuoja sodriai žalią
spalvą

• Veikia iki 3 mėnesių
• Sudėtyje esanti priemonė drėgmės sulaikymui,

garantuoja puikų maistinių medžiagų įsisavinimą

• Apsaugo nuo sausros padaromos žalos (išsausėjusios
vietos)

• Subalansuoja dirvožemio drėgmę ir purumą
• Pašalina drėgmės perteklių nuo paviršiaus
• Gerėja  papildomas šaknų drėkinimas

• Skatina įsišaknijimą
• Mažesnė išdeginimo rizika

Kiekis: 25kg mikro 

• Idealiai tinka kokybiškam dirvožemio paviršiaus padengimui, po
mechaninės skarifikacijos

• Idealiai tinka prieš sėją, esant mikroelementų trūkumui
• Dėka Humic rūgščių, geresnis įsišaknijimas

• Geriau absorbuojamos dirvožemio ir gerina jo buferingumą
• Jūros dumblių rūšis:  Ascophyllum nodosum

Kiekis 25kg 
Įprastos granulės PFTOL25

NEW 
TURFPROF OLIGO
Jūros dumbliai — 2-2-2 + Humifirst
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Viano TurfProf trąšų linija

Viano TurfProf yra speciali organinių ir organinių-mineralinių produktų linija, skirta 
profesionalams ir tiems, kurie nori jais tapti. Šios, aukščiausios kokybės trąšos yra ypatingai tvarios 
ir draugiškos aplinkai. Viano TurfProf trąšos aprūpina augalus reikalingomis maistinėmis 
medžiagomis palaipsniui, apie 2-3 mėnesius, priklausomai nuo trąšų komponentų ir jų 
kompozicijos. TurfProf padeda išspręsti golfo ir kriketo laukų, futbolo ir sporto aikščių vejų ir jų 
priežiūros problemas. 

TurfProf Fairway 

Puikiai subalansuotos, organinės-mineralinės trąšos, specialiai pritaikytos naudoti prieš sėją, tačiau puikiai tinka, kaip palaikomoji priemonė golfo 
aikštynams, sporto ir futbolo laukų priežiūrai ir žaliosioms zonoms. Trąšose esantis didelės koncentracijos greito veikimo azotas, pradeda veikti 
nedelsiant, o iš dalies organinis lėto veikimo azotas, veikia palaipsniui. Trąšos veikia iki 3 mėnesių ir užtikrina nuolatini augimą.
Norma: 2-3kg/100m²

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFTFA25 RC 25kg EP 36
PFTFAMC25 MC 25kg EP 36

NPK 9-3-5 (+3MgO)

RC/MC

TurfProf Greenboost

Viano TurfProf Green Boost yra puikiai, organiniu pagrindu subalansuotos, draugiškos aplinkai organinės-mineralinės trąšos, išskirtinai sukurtos 
golfo, kriketo ir futbolo laukų ir žaliųjų zonų priežiūrai. Ypatinga ir unikali formulė garantuoja ilgą, net 3 mėnesių trukmės veikimo periodą, geležies 
ir magnio kombinacija – ryškiai žalią vejos spalvą. 
Trąšos pradeda veikti nedelsiant, nuolat, palaipsniui aprūpindamos vejų augalus būtiniausiomis maistinėmis medžiagomis. Veja tampa atsparesnė 
sausroms, suaktyvėja intensyviau naudojamų plotų atsistatymas. Viano TurfProf Green Boost išskirtinai naudojamos kaip palaikomosios trąšos. 
Nekenksmingos žmogui, gyvūnams, vandens ar įprastos aplinkos mikroorganizmams. Trąšų sudėtyje esančios bakterijos Bacilus subtillis sp. vejos 
priežiūros procese atsiradusius nupjautos vejos likučius perdirba į maisto medžiagas, vejų augalams prieinama forma. 
Norma: 3-5kg/100m²

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFTGR25 RC 25kg EP 36
PFTGRMC25 MC 25kg EP 36

RC/MC

TurfProf Start
Puikiai subalansuotos, organinės-mineralinės trąšos, specialiai pritaikytos naudojimui prieš sėją. Taip pat idealiai tinka golfo laukų ir futbolo aikščių 
pagrindiniam tręšimui. Trąšose esantis didelės koncentracijos greito veikimo azotas pradeda veikti nedelsiant, o iš dalies organinis lėto veikimo 
azotas veikia palaipsniui. TurfProf Start taip pat gali būti naudojamos po sėjos, kad būtų sudarytos palankios sąlygos vejos augimui. Trąšos veikia iki 
2 mėnesių ir užtikrina nuolatini augimą, paspartina augimą po žiemos periodo. 
Norma: 2-3kg/100m²

Kodas Turinio kiekis Kiekis

PFTST25 RC 25kg EP 36

PFTSTMC25 MC 25kg EP 36

NPK 18-3-3

RC/MC
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TurfProf Autumn

Organiniu pagrindu sukurtos organinės-mineralinės trąšos, skirtos rudeniniam tręšimui. Sudėtyje yra papildomas kiekis magnio tam, kad būtų 
išlaikyta sodriai žalia vejos spalva šaltesniais metų periodais. Papildomas kiekis kalio tam, kad vejų augalai būtų sustiprinti ir atlaikytų šalčius. Trąšos 
naudojamos sezono pabaigoje, tuo pačiu taikant ir vejų rudenines mechanines priežiūros priemones. Naudojant TurfProf Autumn veja tampa 
atsparesnė šalčiams, ligoms ir lengviau atsigauna pavasarį. Naudojant didesnes šio produkto normas, netiesiogiai veikiamos samanos. Trąšos veikia 
iki 3 mėnesių. 
Norma: 3-5kg/100m²

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFTAU25 RC 25kg EP 36
PFTAUMC25 MC 25kg EP 36

NPK 5-5-20 (+3MgO)

RC/MC

NPK 16-3-8(+2MgO) su papildomu kiekiu geležies  
(1% Fe) ir 106 CFU/g bakterijos (Bacillus sp.)



Viano TurfProf 
trąšų linija

TurfProf Tensio

Viano TurfProf Tensio yra ideali priemonė golfo laukų ir sporto aikštynų tręšimui, nes garantuoja nuolatinį vešlumą, reikalingą intensyviai 
naudojamoms vejoms, kurioms svarbus tiek estetinis vaizdas, tiek funkcionalumas. Papildomas kiekis magnio ir geležies, užtikrina sveiką, sodriai 
žalios spalvos veją. TurfProf Tensio praturtintas drėgmę sulaikančia ir stabilizuojančia priemone, ko dėka, drėgmė, sausesniais periodais, tolygiau 
pasiskirsto dirvožemyje, trąšos lengviau įsisavinamos. Naudojant šias trąšas, yra ženkliai sumažinama sausros padaromos žalos rizika, pagerėja vejos 
atsistatymas.
Norma 4kg/100m²

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFTTENMC25 RC 25kg EP 36

NPK 7-3-11(+3)+1%Fe+2%W.A.

MC

NEW  

TurfProf Oligo 
TurfProf Oligo 2-2-2 yra granulių pavidalo trąšos, praturtintos jūros dumblių ekstraktu ir humic rūgštimis. Pagerina dirvožemio mikrobiologinį 
aktyvumą, atsparumą ligoms ir stresinėms situacijoms, paspartina natūralią mikorizės gamybą. TurfProf Oligo 2-2-2 yra ideali priemonė prieš 
sėjant veją, tačiau, taip pat puikiai tinka norint veją atnaujinti. 
Šis produktas taip pat sėkmingai naudojamas, kaip dirvožemio gerinimo priemonė.
Norma: 4kg/100m²

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFTOL25 RC 25kg EP 36

NPK 2-2-2 + Humifirst

NEW  

RC
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TurfProf Potash

TurfProf Potash yra organiniu pagrindu, subalansuotos organinės-mineralinės trąšos, praturtintos dideliu kiekiu kalio. Idealiai tinka tręšti pavasarį ar 
rudenį, smėlėtus ar nederlingus plotus. TurfProf Potash palaipsniui aprūpina augalus reikalingomis maistinėmis medžiagomis, todėl patręšti plotai 
tampa atsparesni sausroms ir intensyviam naudojimui. Veikia iki 2 mėnesių. Galima naudoti kartu su kita TurfProf produkcija. 
Norma: 4-5kg/100m²

Kodas Turinio kiekis Kiekis

PFTPOMC25 25kg EP 36

NPK 0-0-32

MC

Potash

Potash

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFTRE25 RC 25kg EP 36
PFTREMC25 MC 25kg EP 36

TurfProf Recovery

TurfProf Recovery - organiniu pagrindu, puikiai subalansuotos, unikalios sudėties, organinės-mineralinės trąšos. Idealiai tinka po skarifikacijos ir 
aeracijos, arba prieš sėją. Papildomas kiekis magnio garantuoja sodriai žalią vejos spalvą. Trąšose yra Humifirst produkto, kurį sudaro humic ir fulvo 
rūgščių komponentai. Pastarasis optimizuoja įsišaknijimą ir sėklų prigijimą dirvožemyje. Veikia iki 100 dienų. 
Norma: 3kg/100m²

NPK 8-6-13 (+3MgO) + Humifirst

RC/MC
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MixProf  
trąšų linija

Viano MixProf yra speciali organinių ir organinių-mineralinių produktų linija, skirta profesionaliam naudojimui. Šios, 
aukščiausios kokybės trąšos yra ypatingai tvarios ir draugiškos aplinkai. Viano MixProf produkcija aprūpina augalus 
reikalingomis maistinėmis medžiagomis palaipsniui, apie 2-3 mėnesius, priklausomai nuo trąšų komponentų ir jų 
kompozicijos. MixProf produkcijos profesionali linija yra specialiai pritaikyta daržovių, vaisių, šiltnamio augalų, 
medelynų, organinių ūkių ir kraštovaizdžio formavimo augalų tręšimui. 

Organinės-mineralinės trąšos, kurios gali būti naudojamos įvairiems pasėliams. Šios puikiai subalansuotos trąšos veikia iki 100 dienų, palaipsniui, 
švelniai aprūpindamos augalą reikalingomis maistinėmis medžiagomis. MixProf 1 esančios organinės medžiagos ypatingai praturtinta dirvožemį, 
pagerina struktūrinę ir mikrobiologinę sandarą.
Norma: 5-15kg/100m²

Kodas. Turinio kiekis Kiekis

PFM125 25kg EP 36

NPK 7-3-8

RC

MixProf 2

Organinės-mineralinės, švelnaus veikimo trąšos, skirtos įvairiems pasėliams ir augalams. Sudėtis praturtinta papildomu kiekiu magniu, todėl puikiai 
tinka vejų ir dekoratyvinių pasėlių priežiūrai, padeda išlaikyti sodriai žalią augalų spalvą. Trąšos padidina humuso kiekį dirvožemyje, pagerina jo 
struktūrinę sandarą ir mikrobiologinį aktyvumą. Idealiai tinka dirvožemiams, kuriuose jaučiamas kalio trūkumas. Veikia iki 3 mėnesių. 
Norma: 5-15kg/100m²

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFM225 25kg EP 36

NPK 7-5-8 (+3MgO)

RC

MixProf 3

Organinės-mineralinės trąšos, kurios pradeda veikti nedelsiant ir palaipsniui aprūpina augalą reikalingomis maistinėmis medžiagomis iki 3 mėnesių. 
Šios, unikalios sudėties trąšos, ypatingai tinka lapinėms daržovėms, nes mažina nitratų kiekį. MixProf 3 naudojimas užtikrina derliaus gausą, stiprius 
augalus, mažesnę žalą daugiamečiams augalams, po derliaus nuėmimo, geresnę vaisių ir daržovių kokybę. 
Norma: 5-10kg/100m²

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFM325 25kg EP 36

NPK 10-3-15 (+2MgO)

RC
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MixProf 1

MixProf 4

Organinės-mineralinės trąšos, specialiai pritaikytos medelynų tręšimui. Idealiai tinka visžaliams augalams, žydintiems krūmams ir medžiams, 
augantiems mažose talpyklose arba atvirame grunte. MixProf 4 ypatingai tinka dirvožemiams, kuriuose trūksta azoto. Veikia iki 3 mėnesių, užtikrina 
stiprius ir sveikus augalus. Pritaikytos tokiems augalams, kaip rožės, topiarai..
Norma: 5-15kg/100m²

NPK 10-3-9

RC

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFM425 25kg EP 36



MixProf  
trąšų linija

MixProf 5 

MixProf 5 tai organinės-mineralinės, švelnaus veikimo, trąšos, tinkančios visų tipų augalams ir pasėliams. Sudėtyje esantis papildomas kiekis kalio 
yra ypač naudingas vaisius formuojančių ir dekoratyvinių augalų, gėlynų reikmėms. Papildomas kiekis magnio padeda išlaikyti sodriai žalią spalvą. 
MixProf trąšos padidina humuso kiekį dirvožemyje, pagerina jo struktūrinę sandarą ir mikrobiologinį aktyvumą. Veikia iki 3 mėnesių. Puikiai 
tinka dirvožemiams, kuriuose jaučiamas kalio trūkumas. Galima tręšti tiek mažose talpose augančius augalus, tiek smėlingoje atviroje dirvoje. 
Norma: 5-15kg/100m²

RC

NPK 7-3-11 (+3MgO)

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFM525 25kg EP 36

NPK 6-4-6 (+2MgO) pH

MixProf 6 pH Minus
MixProf 6 yra organiniu pagrindu, subalansuotos organinės-mineralinės, dirvą rūgštinančios, granuliuotos trąšos. Papildomas kiekis magnio 
užtikrina gausesnį žydėjimą ir ilgesnį išsilaikymą po skynimo. Veikia iki 3 mėnesių. Ypač tinka tręšti dirvas, kuriose jaučiamas per didelis kiekis 
kalcio. Rekomenduojama tokioms rūšims, kaip šilauogės, hyrdangenijos, rododendrai, skimijos, azalėjos, kolunos, ericos ir t.t.
Norma: 50-100g/m²

RC

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFM625 25kg EP 36
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MixProf BIO 1

MixProf Bio 1 yra natūralios, organiniam ūkininkavimui tinkamos bio organinės-mineralinės trąšos, kurios palaipsniui (iki 3 mėnesių) aprūpina 
augalus reikalingomis maistinėmis medžiagomis. Šios trąšos neišdegina ir nerūgština dirvožemio. Dėka sudėtyje esančio didelės koncentracijos 
azoto, trąšos pradeda veikti nedelsiant. MixProf Bio 1 rekomenduojamos vejų, golfo aikštynų ir futbolo laukų tręšimui (prieš sėjant veją ar 
pagrindiniam tręšimui). Puikūs rezultatai pasiekiami, trąšas naudojant dirvose, kuriose jaučiama per didelė fosforo pentoksido koncentracija.
Norma: 5-15kg/100m²

NPK 9-3-3

RC

Kodas. Turinio kiekis Kiekis
PFMB125 25kg EP 36

NPK 5-25-0

MixProf FOS

Subalansuotos, organiniu pagrindu, organines-mineralinės NP trąšos granulėmis, kurios pagerina šaknų, vaisių ir gėlių žiedų formavimąsi. 
MixProf FOS daugiausia naudojamos pomidorų, agurkų, paprikų, gumbinių augalų pasėlių tręšimui, vejos (įprastinės arba ruloninės) ir sporto 
laukų paruošimui. Galima tręšti tiek atvirame dirvožemyje augančius augalus, tiek augalus, augančius mažose talpyklose.
Norma: 4-6kg/100m²

RC

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFMF025 25kg EP 36



MixProf  
trąšų linija

NPK 6-5-10 (+4MgO)

MixProf BIO 2

MixProf Bio 2 yra puikiai subalansuotos, 100 proc. bio organinės-mineralinės trąšos, pritaikytos bendram naudojimui, įvairiems pasėliams, idealiai 
tinka gėlių ir šakninių daržovių tręšimui. Trąšos taip pat naudojamos sėjant veją. MixProf Bio 2 ženkliai sumažina vaisių, gėlių ir gumbinių augalų 
jautrumo skynimui/rinkimui požymius, jaučiamus po derliaus nuėmimo. Naudojant šias, dideliu kiekiu kalio, praturtintas trąšas, vaisiai, gėlės ir 
gumbiniai augalai ilgesnį laiką išlaiko savo reprezentacinę išvaizdą ir tinkamumą vartojimui, lapai ilgiau išlieka sodriai žalios spalvos. Idealiai tinka 
netręštos dirvos paruošimui. Veikia iki 3 mėnesių. 
Norma: 5-15kg/100m²

RC

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFMB225 25kg EP 36
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NPK 4-3-3

MixProf BIO 5

Bio organinis dirvožemio gerintojas, praturtintas NPK, kurio sudėtyje yra net +50% organinių medžiagų. Idealiai tinka dirvos struktūrinių 
parametrų gerinimui. Esant kokybiškam dirvožemiui, augalai geriau įsisavina maisto medžiagas, geriau dygsta sėklos, anksčiau prasideda 
vegetacija. Naudojamas vejų, vaisių, daržovių ir dekoratyvinių sodų tręšimui. 
Norma: 10-25kg/100m²

RC

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFMB525 25kg EP 36

MixProf BIO 3

MixProf BIO 3 yra bendro naudojimo, švelnaus ir lėto veikimo, bio organinės-mineralinės trąšos, tinkamos organiniam ūkininkavimui, kurių 
sudėtyje nėra gyvūninės kilmės baltymų. 
Šios trąšos nerūgština dirvožemio, nenudegina augalų, yra draugiškos augalams, gyvūnams ir žmogui. Idealiai tinka dekoratyvinių augalų ir 
ganyklinių pievų tręšimui. Naudojant MixProf BIO 3 mineralizacija vyksta ypač lėtai, todėl trąšos veikia net iki 4 mėnesių. 
Norma: 5-15kg/100m²

NPK 4-4-4 (+2MgO)

RC

Kodas Turinio kiekis Kiekis

PFMB325 25kg EP 36

NPK 3-6-12 (+3MgO)

MixProf BIO 4

MixProf BIO 4 yra organiniu pagrindu, subalansuotos bio organinės-mineralinės trąšos, autorizuotos organiniam ūkininkavimui. Naudojamos 
vejoms ir pasėliams. Dėka papildomo kiekio kalio, garantuoja sveikus ir stiprius augalus. Sudėtyje esantis magnis, padeda išlaikyti sodriai žalią 
augalų spalvą. Naudojant šias trąšas, pasėliai tampa pastebimai atsparesni ligoms ir šaltiems metų periodams. MixProf Bio 4 naudojamos pasėliams, 
kuriuose reikalingas papildomas kiekis kalio (kopūstams, gumbiniams augalams, vaisinėms daržovėms, vejoms rudens laikotarpiu). Veikia iki 3 
mėnesių. 
Norma: 5-15kg/100m²

RC

Kodas Turinio kiekis Kiekis

PFMB425 25kg EP 36



MixProf  
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MixProf Fertisoil

MixProf Fertisoil yra dirvožemio gerintojas, organiniu pagrindu. Tai yra nepakeičiama priemonė, norint praturtinti dirvožemį ir padaryti jį “gyvesnį”. 
Ši priemonė padidina organinių medžiagų kiekį dirvožemyje, sukuria palankesnę aplinką greitesniam augalų įsišaknijimui. Optimizuoja oro ir 
kritulių balansą dirvožemyje, todėl naudojamas dirvose, kuriose nepakankamas struktūrinis ar mikrobiologinis aktyvumas, didelis pralaidumas 
krituliams, garais sterilizuotuose gruntuose, naudojamuose šiltnamių ūkiuose. Idealiai tinka sodinimo metu. MixProf Fertisoil pagreitina šaknų 
formavimąsi, todėl ankstyvėja vegetacinis periodas. 
Norma: 10-20kg/100m²

NPK 3-2-3 + trichoderma + bakterijos (Baccillus sp.)

RC

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFMFE25 25kg EP 36

Vinasse

Vinasse yra 100 proc.  natūralios kalio trąšos.  Jos naudojamos įvairiems pasėliams, tačiau daugiausia naudojamos gumbinių augalų (svogūnai, tulpės, 
ridikėliai, bulvės.. ) ir vaisius formuojančių augalų (braškės, pomidorai) pasėliams tręšti. Vinasse garantuoja ilgesnį vaisių išsilaikymą, po skynimo. 
Šios trąšos dažniausiai naudojamos prieš sėją ar sodinimą. Jos išgaunamos iš cukrinių runkelių arba cukranendrių perdirbimo atliekų. 
Norma: 3-4kg/100m²

P

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFVIN25 25kg EP 36

NPK 38% K2O

MixProf BIO 6

Organiniu pagrindu, bio organinės-mineralinės trąšos, švelnaus veikimo, tinkamos įvairiems augalams ir pasėliams, taip pat, organiniam 
ūkininkavimui. MixProf Bio 6 praturtintos papildomu kiekiu kalio, todėl ypač tinka vaisius formuojančių, dekoratyviniams augalams ir gėlynams, 
vejoms, futbolo laukams ir golfo aikštynams. Papildomas kiekis magnio, garantuoja sodriai žalią augalų spalvą. MixProf BIO 6 optimizuoja 
dirvožemio struktūrinį ir mikrobiologinį aktyvumą, padidina humuso kiekį. Idealiai tinka dirvožemiams, kuriuose jaučiamas aiškus kalio trūkumas. 
Trąšos veikia iki 3 mėnesių. 
Norma: 100-150g/100m²

RC

Kodas Turinio kiekis Kiekis

PFMB625 25kg EP 36

7-4-7 (+2MgO) - 35% MO

50

Blood Meal

Viano Bio blood meal yra 100proc. natūralios, greito veikimo (veikia iki 2 mėnesių) azoto trąšos, kurių sudėtyje yra papildomas kiekis geležies. Šios 
trąšos pagrinde naudojamos augalų augimo tinkamai aplinkai sukurti. Idealiai tinka pasėliams, kuriuose reikalingas didesnis azoto kiekis (lapinės ir 
vaisinės daržovės, lapiniai augalai ir vynuogės). Naudojant trąšas dekoratyviniuose soduose, pagreitina visžalių augalų augimą. 
Norma: 10-15kg/100m²

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFBLO25 25kg EP 30

NPK 13%N

RC

Blood Meal

Blutmehl

Blood 
M

eal 
/ 

Blutm
ehl
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Bone Meal

Bone Meal yra natūralios bio trąšos, azoto ir fosforo pentoksido pagrindu, autorizuotos organiniam ūkininkavimui. Veikia iki 3 mėnesių. Trąšos ypač 
teigiamai veikia šaknų formavimąsi, jose gausu organinių medžiagų. Bone Meal puikiai tinka senų vejų priežiūrai, nes stimuliuoja papildomą šaknų 
prieaugį, taip pat augalams, kurių šaknims nėra pakankamai vietos įsišaknyti. Šios trąšos yra puiki priemonė, kuri padeda susidaryti kokybiškam 
kompostui. Naudojamos sėjos metu, arba kaip palaikanti priemonė vegetaciniu laikotarpiu. 
Norma: 10-15kg/100m²

P

Hoof & Hornmeal

Hoof and Horn meal trąšos yra išgaunamos iš kanopų ir ragų. Šios trąšos pradeda augalus aprūpinti maistinėmis medžiagomis, praėjus 4-6 savaitėms 
po tręšimo. Pastarasis trunka ypač ilgą laikotarpį, apie 8-10 mėnesių. Trąšos aprūpina augalus dideliu kiekiu azoto, kuris ypač skatina lapų augimą. 
Hoof and Horn meal ypatingai tinka persodinant augalus, kadangi skatina šaknų prieaugį, taip pat, kaip atsarginės ar sodinimo metu reikalingos trąšos 
medžiams ir krūmams. Kanopų ir ragų miltai naudojami vejoms, pasodintoms nederlinguose dirvožemiuose arba po žiemojimo. 
Norma: 10-15kg/100m²

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFHOO25 25kg EP 36

NPK 13%N

P

Hornea
Hoofm l& 

Hornmehl

H
oof &

 H
ornm

eal / H
ornm

ehl

Bone Meal
Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFBEE25 25kg EP 36

NPK 6%N, 16% P2O5
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MixProf ‘V’ sudėtyje nėra gyvūninės kilmės baltymų

MixProf ‘V’ (MixProf "V" nuo žodžio Veggie- organinės kilmės) yra naujas trąšų asortimentas, skirtas profesionaliam naudojimui. Tai 
puikiai subalansuotos organinės-mineralinės trąšos, kurių pagrindas yra organinės medžiagos. MixProf ‘V’ yra aukščiausios klasės 
trąšos, kurių sudėtyje nėra gyvūninės kilmės baltymų ar mėšlo elementų.

MixProf ‘V’ trąšų asortimente galima rasti net 8 skirtingas formuluotes, pritaikytas įvairiems poreikiams:

- galvijų ir arklių ganykloms
- daržovių, vaisių ir vaistažolių pasėliams
- medelynams
- bendrai vejos priežiūrai, sporto ir futbolo 

laukams..

Viano MixProf ‘V’ yra visiškai organinė, 100 proc. augaliniu pagrindu sukurta produkcija, kurioje taip pat galima rasti organinių-
mineralinių elementų, sukomponuotų iš visiškai augalinių medžiagų, praturtintų mineralais, tolygiai subalansuotai vegetacijai pasiekti. 

Viano MixProf ‘V’ – ateities trąšos šiandien!

Viano MixProf "V" produkcijos pakuotės prieinamos po 25kg, įprastų granulių formos, pagal užsakymą. 

Minimalus kiekis užsakymui - 6000kg.

Kodas Produktas Formulė Granulių dydis Tipas Kiekis

PFMV125 MixProf V1 7-3-8 RC O.M. EP 36

PFMV225 MixProf V2 7-5-8(+2) RC O.M. EP 36

PFMV325 MixProf V3 10-3-15 (+2) RC O.M. EP 36

PFMV425 MixProf V4 10-3-9 RC O.M. EP 36

PFMV525 MixProf V5 7-3-11(+3) RC O.M. EP 36

PFMV625 MixProf V6 6-4+6(+2) RC O.M. EP 36

PFMV1B25 MixProf BIOV1 7-3-3 RC O. EP 36

PFMV2B25 MixProf BIOV2 4-4-4(+2) RC O. EP 36

PFMV3B25 MixProf BIOV3 6-5-7(+4) RC O. EP 36

O.M.: Organinės-mineralinės trąšos

RC

Kodas Turinio kiekis Kiekis
PFMBA25 25kg EP 36

MixProf BASE

Viano MixProf BASE 4-3-3 yra 100 proc. organinės trąšos, piliulės formos granulių pavidalu. Šių trąšų kainodara yra labai patraukli klientams. 
Naudojant šias trąšas, pagerinamas mikrobiologinis dirvos aktyvumas ir jos struktūra.  Organinėms medžiagoms transformuojantis į amino rūgštis 
ir įsisavinant augalams, naudojamas deguonis, ko pasekoje dirva praturtinama deguonimi, dirvožemis tampa lengvesnis ir puresnis, nesupuola, jį 
lengviau įdirbti.
Naudojant MixProf BASE padidėja humuso kiekis dirvožemyje, pasėliams suteikiamos reikalingos maistinės medžiagos. 
Viano MixProf BASE ypač rekomenduojamos šiems pasėliams:

•  vynuogių (skirtų gaminti vynui ir 
valgymui)

•  pomidorų, agurkų, paprikų, alyvuogių, 
citrusinių vaisių..

•  vaismedžių, melionų, arbūzų..
•  smulkių vaisių,…

Norma: 200-250g/m²

Naudojimo periodas S V K B G B L R R S L G

P

NPK 4-3-3

LABAI PALANKI KAINA!
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TurfProf Start 18-3-3 18,0 7,2 10,8 3,0 3,0 40,0 granulės

TurfProf Fairway 9-3-5(+3) 9,0 3,6 3,4 2,0 3,0 5,0 3,0 35,0 granulės

TurfProf Greenboost 16-3-8(+2)+Fe 16,0 6,4 9,6 3,0 8,0 2,0 1,0 40,0 106 granulės

TurfProf Autumn 5-5-20(+3) 5,0 3,5 1,5 5,0 20,0 3,0 25,0 granulės

TurfProf Recovery 8-6-13(+3) +humifirst 8,0 3,2 2,8 2,0 6,0 13,0 3,0 25,0 0,7 granulės

TurfProf Tensio 7-3-11(+3)+1Fe+2WA 7 3 4 3 11 3 1 2 granulės

TurfProf Oligo 2-2-2+HF 2 2 2 2 0,7 granulės

TurfProf Potash 0-0-32 32,0 27,0 granulės

* Autorizacijos numeris: 8383P/B - Luxemburg: L01361-060 - Agregacijos nr EM035.C

Trąšų sudėtys
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MixProf 1 7-3-8 7,0 3,0 3,0 1,0 3,0 8,0 35,0 granulės

MixProf 2 7-5-8(+3) 7,0 3,0 3,0 1,0 5,0 8,0 3,0 35,0 granulės

MixProf 3 10-3-15(+2) 10,0 4,0 5,0 1,0 3,0 15,0 2,0 25,0 granulės

MixProf 4 10-3-9 10,0 4,0 5,0 1,0 3,0 9,0 25,0 granulės

MixProf 5 7-3-11(+3) 7,0 3,0 4,0 3,0 11,0 3,0 35,0 granulės

MixProf 6 6-4-6 (+2) 6,0 3,0 2,0 1,0 4,0 6,0 2,0 35,0 granulės

MixProf BIO 1 9-3-3 9,0 9,0 3,0 3,0 65,0 granulės

MixProf BIO 2 6-5-10(+4) 6,0 6,0 5,0 10,0 4,0 45,0 granulės

MixProf BIO 3 4-4-4(+2) 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 35,0 granulės

MixProf BIO 4 3-6-12(+3) 3,0 3,0 6,0 12,0 3,0 30,0 granulės

MixProf BIO 5 4-3-3 3,0 3,0 3,0 3,0 50,0 granulės

MixProf BIO 6 7-4-7(+3) 7 7 4 7 granulės

MixProf Fertisoil 3-2-3 + m.o. 3,0 3,0 2,0 3,0 40,0 106 granulės

MixProf Base 4-3-3 3,0 3,0 3,0 3,0 70,0 granulės

MixProf V1 7-3-8 7 3 3 1 6 8 35 granulės

MixProf V2 7-5-8(+3) 7 3 3 1 5 8 3 35 granulės

MixProf V3 10-3-15(+2) 10 4 5 1 3 15 2 35 granulės

MixProf V4 10-3-9 10 4 5 1 3 9 35 granulės

MixProf V5 7-3-11(+3) 7 3 4 3 11 3 35 granulės

MixProf V6 6-4-6 (+2) 6 3 2 1 4 6 2 35 granulės

MixProf BioV1 7-3-3 7 7 3 3 65 granulės

MixProf BioV2 4-4-4(+2) 4 4 4 4 2 40 granulės

MixProf BioV3 6-5-7(+4) 6 6 5 7 4 45 granulės

Hoof & Hornmeal / Hornmehl 13-0-0 13,0 13,0 granulės

Bone Meal / Knochenmehl 6-16-0 6,0 6,0 16,0 granulės

Blood Meal / Blutmehl 13-0-0 13,0 13,0 granulės

MixProf AlgoPur 15,0 skystis

MixProf Biolicq - K 3-0-6 3,0 3,0 6,0 skystis

MixProf Biolicq - N 6-0-3 6 6 0 3 skystis

MixProf FOS 5 3 3 25 25,0 granulės

Vinasse extract granulės

Cow manure / Rinderdung granulės

Trąšų sudėtys
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Viano – kokybė, 
paremta nuolatiniais tyrimais

Galime drąsiai teigti, kad mūsų atstovaujama kompanija deda visas pastangas tam, kad būtų sukontroliuota ir patikrinta visa, į įmonę 
atkeliaujanti, neapdorota žaliava. Tam, kad būtų užtikrinta aukščiausia kokybė, Viano, savo produkcijos gamybos procese įdiegė 9 
kokybės patikros punktus. Šie punktai atlieka be galo svarbų vaidmenį, kalbant apie kokybės išlaikymą. Kokybės patikra atliekama 
įvairiuose procesuose ir srityse: agronominiams, fiziniams ir cheminiams parametrams kontroliuoti, pakavimo ir auto kontrolės metu, 
įrangos kokybės priežiūros ir derinimo, ir vidinių auditų metu. 
Aukščiau paminėta veiksmų seka, reprezentuoja įmonės gaminamų, ekologiškai draugiškų trąšų, kokybę. Pasitelkdami laboratorijas, 
su kuriomis įmonė bendradarbiauja jau daugelį metų, Viano, savo klientams, suteikia galimybę gauti visą reikiamą cheminę ir 
fitosanitarinę, užsakytų produktų, dokumentaciją. Viano glaudžiai bendradarbiauja su laboratorijomis, esančiomis Gente (Vakarų 
Belgija) ir Levene (Vidurio Belgija). 

Ypač lengvas Viano produkcijos atsekamumas!

Viano produkcijos apdorojimo proceso, gamybos ir logistikos sistema yra visiškai automatizuota, apdorojama integruotos, 
kompiuterizuotos valdymo sistemos. Brūkšninių kodų pagalba, kompanija turi galimybe atsekti visus procesus, vykstančius nuo 
pirminių komponentų apdorojimo iki pakavimo ir logistikos. 
Kiekviena produkcijos partija (maišai, dėžės ar skysčiai) kompaniją palieka pažymėta tam tikru brūkšniniu kodu. Pastarieji, specialių 
rašalinių spausdintuvų sistemos pagalba, įspaudžiami ant produktų pakuotės. Brūkšniniais kodais gali būti pažymėta ne tik 
produkcija, bet ir visa paletė, jeigu pirkėjas to reikalauja. 
Šios technologijos pagalba, Viano turi galimybe atsekti visus procesus, todėl iškilus nesklandumams, prašome kreiptis į mūsų įmonę ir 
mes dėsime visas pastangas, kad iškilusi problema būtų išspręsta. 

SINCE 1948
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UAB Salsė 
Kregždinkalnio g. 10 
Salantai, 97314 
www.salse.lt
www.e-salse.lt

individualios konsultacijos
naudingi patarimai
pagalba tęstinio proceso metu

Romualdas Mickus 
Vadovas
+370 699 15527
+370 686 06935

SINCE 1948

"ŽALESNIO" RYTOJAUS LINK

Darbo laikas 
I - V       8.00-17.00
VI          8.00-15.00
VII        nedirbame

Žydrūnė Movčan 
Rinkodaros vadovė
+370 675 32876
+370 639 25093

Atstovai Lietuvai    UAB "Salsė"

sėklos
trąšos
biopreparatai




