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1. A GYEPEK talajainak tápanyag utánpótlását szolgáló termékeink: 
  Viano Turfprof Start 18-3-3. Egy starter trágya mely nitrogénje 3 összetevőből 

áll: ammónium + urea (karbamid) + szerves nitrogén. Ezek úgy vannak 
beállítva, hogy a kijuttatást és beöntözést követő 48 órán belül a gyep részére 
- a tavaszi időszakban - megfelelő mennyiségű, hosszú távon elérhető nitrogén 
álljon rendelkezésre. Használatát JFMÁMJJASZOND hónapokban javasoljuk 
mint indító tápot. Használata ajánlott JFMÁMJJASZOND hónapokban a 
gyepvetést követően az 5-6 héttől, amikor a bokrosodási csomó megjelent, a 
gyökérzet lecserélődött és elkezdhetjük a gyep nyírását. Hatóidő: 60 napra van 
beállítva. Adagolása: terheléstől mentes díszgyepek esetében 25-30 g/nm, 
terhelt sportgyepek esetében 35-50 g/nm.  Osmo Park & Fairway 12-5-5 +3MgO. Kettő az egyben: starter és fenntartó 
trágya egész évre. Használatát JFMÁMJJASZOND hónapokban javasoljuk. 
Hatóidő: 100 napra van beállítva. Adagolása: park és díszgyepek esetében 
35-50 g/nm.  Viano Turfprof Greenboost 16-3-8 +3MgO +1Fe. Egy fenntartó trágya magas 
vas tartalommal mely a gyepalkotó füvek típusától függően kékeszöldre vagy 
mélyzöldre színezi a pázsitot. Használatát JFMÁMJJASZOND hónapokban 
javasoljuk. Hatóidő: 100 napra van beállítva. Adagolása: terheléstől mentes 
díszgyepek esetében 30-35 g/nm, terhelt sportgyepek esetében 35-50 g/nm.  Viano Turfprof Recovery 8-6-13 +3MgO +0,7 HW (Huminfirst). Egy talajjavító 
trágya magas huminsav tartalommal (0,7%) mely elindítja és felgyorsítja az arra 
alkalmas aljfüvek oldalirányú növekedését, ezzel rövid idő alatt képes a 
tenyérnyi gyepfoltokat „kijavíttatni” a gyeppel. Használata ajánlott a magágy 
kialakításánál gyepvetés, gyepszőnyeg telepítés előtt. Használatát 
JFMÁMJJASZOND hónapokban javasoljuk. Hatóidő: 100 napra van beállítva. 
Adagolása: gyepfoltok javításánál 35-50 g/nm, magágy kialakításánál 35 g/nm.  Viano Turfprof Autumn 5-5-20 +3MgO. Öszi – téli tápanyag utánpótlásra használjuk. Káliummal tölti fel a gyepet, javítja a vízgazdálkodását. Használatát 
JFMÁMJJASZOND hónapokban javasoljuk. Hatóidő: 120 napra van beállítva. 
Adagolása: 50-100 g/nm. A talaj +5°C hőmérsékletéig használható. Ez alatt a 
hőmérséklet alatt a gyep már nem képes asszimilálni a tápanyagokat.  Viano Robot & Mulching 7-6-3 +2MgO +1Fe +0,7% HW (Huminfirst). 
Robotfűnyírók által fenntartott gyepek talajának tápanyag utánpótlására 
kifejlesztett tápanyag. Magas stresszoldó hatású, a nyesedék komposztálását 
felgyorsítja, a gyep növekedését kontrol alatt tartja. Alkalmas csenkeszekből 
készített díszpázsitok fenntartásához is. Használatát JFMÁMJJASZOND 
hónapokban javasoljuk. Hatóidő: 100 napra van beállítva. Adagolása: 50 
g/nm.  Viano MO Bacter 5-5-20 +3MgO +bacilus suptilis. Egy speciális tápanyag 
mely lassan pusztítja el és szorítja vissza a mohát a gyep felületéből. 
Használatát JFMÁMJJASZOND hónapokban javasoljuk a mohás 
gyepfelületeken. Hatóidő: 100 napra van beállítva. Adagolása: 50-100 g/nm a 
mohafelület elterjedésének függvényében. 



 Viano Biolicq 3-0-6. Folyékony gyeptáp – levéltrágya. Alkalmazása a nyári 
hónapokban ideális amikor a talaj magas hőmérséklete (25-30°C felé 
emelkedik) miatt a gyep szénhidrát sokkot kap – azaz úgy viselkedik mint a téli 
hónapokban, nem képes felvenni a tápanyagot a taljaból mivel sokkal többet 
párologtat mint amennyi vizet fel tud szívni. Kijuttatása permetezéssel 
lehetséges. Adagolása 10L/1000 L víz/ha – azaz 1%-os koncentrációban 
hetente 1x alkalommal.  Viano Algopur. Folyékony növénytáp – levéltrágya. Alkalmazása a tavaszi-
nyári időszakban ajánlott júliusig. Adagolása 5L/1000 L víz/ha – azaz 0,5% 
koncentrációban hetente 1x alkalommal.  Viano Lawn Lime. Magnéziumban gazdag korallmész mely felvehető 
kalciumot és magnéziumot tartalmaz. Alkalmazása több rétű: alacsony pH 
talajok lúgosítására, talajok Ca és Mg utánpótlására, szoloncsákos talajok 
kezelésére (nátrium sók semlegesítésére). Adagolása 50-100 g/nm évente 1-2 alkalommal. 

 
2. LÁGY- ÉS FÉLFÁSSZÁRÚ ÉVELŐK, EGYNYÁRI VIRÁGOK 

talajának tápanyag utánpótlása. 
  Viano Virágágyás táp 7-5-8 +3MgO. Virágágyások, magágyak előkészítéséhez és tápanyag utánpótlásához ajánlott. Használatát 

JFMÁMJJASZOND hónapokban javasoljuk. Hatóidő: 100 napra van beállítva. 
Adagolása: 50-100 g/nm, talaj előkészítésnél 3-5 kg/m3.  Viano Mixprof Bio4 3-6-12 +3MgO. Virágágyások, magágyak előkészítéséhez 
és tápanyag utánpótlásához ajánlott. Használatát JFMÁMJJASZOND 
hónapokban javasoljuk. Hatóidő: 100 napra van beállítva. Adagolása: 50-100 
g/nm, talaj előkészítésnél 2-4 kg/m3.  Viano Mixprof Bio5 4-3-3. Virágágyások, magágyak előkészítéséhez és 
tápanyag utánpótlásához ajánlott. Használatát JFMÁMJJASZOND 
hónapokban javasoljuk. Hatóidő: 100 napra van beállítva. Adagolása: 75-150 
g/nm, talaj előkészítésnél 5-8 kg/m3. 

 
3. FÁSSZÁRÚ ÉVELŐK ÉS ÖRÖKZÖLDEK talajának tápanyag 

fenntartása. 
  Viano Mixprof2 7-5-8 +4MgO. Örökzöldek talajának tápanyag utánpótlására 

ajánlott. Használatát JFMÁMJJASZOND hónapokban javasoljuk. Hatóidő: 100 
napra van beállítva. Adagolása: 50-150 g/nm, talaj előkészítésnél/ ültetésnél 
3-5 kg/m3.  Viano Mixprof Bio2 6-5-10 +4MgO. Örökzöldek és fásszárú évelők továbbá rózsák, pirosbogyós gyümölcsök és fűszernövénykertek talajainak tápanyag 
utánpótlására ajánlott. Használatát JFMÁMJJASZOND hónapokban 
javasoljuk. Hatóidő: 100 napra van beállítva. Adagolása: 50-150 g/nm, talaj 
előkészítésnél/ ültetésnél 3-5 kg/m3.  Viano Mixprof6 6-4-6 +3MgO. Alacsony pH tápanyag mely alkalmas a lúgos 
talajok ideiglenesen történő visszasavanyítására, savanyú talajokat kedvelő 
növények tápanyag utánpótlására (rododendron, azalea, erikák, fenyőfélék, 
hortenziák, stb). Használatát JFMÁMJJASZOND hónapokban javasoljuk. 



Hatóidő: 100 napra van beállítva. Adagolása: 50-150 g/nm, talaj 
előkészítésnél/ ültetésnél 4-7 kg/m3.  Viano Algopur. Folyékony növénytáp – levéltrágya - kondicionáláshoz. 
Alkalmazása a tavaszi-nyári időszakban ajánlott a termések megjelenéséig. 
Adagolása 5L/1000 L víz/ha – azaz 0,5% koncentrációban hetente 1x 
alkalommal. 
 

 
A tápanyagot kijuttatáskor - lehetőség szerint - keverjük össze a talaj felső rétegével 
és öntözzük be (3-5 mm csapadéknak megfelelő öntözővíz). Ha rendelkezésre áll 
öntöző rendszer annak beállításához vegyük figyelembe a harmatképződést, a talaj 
hőmérsékletet, a visszapárolgást, a talaj infiltrációs és vízmegtartó képességét. A 
harmat hasznosításával, a visszapárolgás figyelembe vételével akár 40% öntöző vizet 
is megspórolhatunk! 
 
Néhány tipp: 
 
Talajok javításához, növényi élőhelyek kialakításához készítsünk ültető közeget. 
Homokos talajokra is telepíthetünk nagyon szép kertet anélkül, hogy talajcserét 
végeznénk. A homokos talajok javítására használjunk gombakomposztot (10 to/ha) 
marhatrágyát ( 25-30 to/ha), alginitet (max 15%-ban mivel akár 35% is lehet a CaCO3 tartalom), Viano szerves tápokat. Agyagos talajok javításához használjunk tört 
szalmát, 0/4-es folyami homokot, tőzeget (max 20%-ban). Savanyú talajokat kedvelő, 
de a mérsékelten lúgos talajokat még elviselő növények esetében az ültető gödörben 
a talajt keverjük össze darált savanyú tőzeggel (max 15%) és Viano Mixprof 6 táppal 
4 kg/m3. 
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