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1. P r o d u k t y    A U R A  
 
 

1.1. Podłoża warzywne 

Uniwersalne podłoże warzywne 
50l, 80l 

 

Profesjonalne, gotowe podłoże polecane szczególnie 
do uprawy warzyw w późniejszych fazach 
rozwojowych; gwarantuje równomierny rozwój 
roślin.  
Produkt powstał na bazie słabo i silnie rozłożonego 
torfu wysokiego, wzbogaconego o nawóz 
wieloskładnikowy o formulacji NPK 14–16–18 z 
dodatkiem mikroelementów. pH substratu 
warzywnego mieści się w przedziale 5,5–6,5.   W 
naszej standardowej ofercie znajduje się również 
podłoże warzywne z piaskiem. 

 

 

Specjalistyczne podłoże warzywne: 
kapusta, kalafior, brokuł AURA 80l   

 

Produkt polecamy do profesjonalnej uprawy roślin 
krzyżowych, czyli kapusty, kalafiora, brokułu. 
Odczyn tego podłoża, specjalnie wyższy, mieści się w 
zakresie pH 6,0–6,8. Podwyższone pH przyczynia się 
do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia 
choroby grzybowej – kiły kapusty. Wyrób zawiera 
wieloskładnikowy nawóz o formulacji NPK 14-16-18 
oraz nawóz mikroelementowy. 
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Specjalistyczne podłoże 
warzywne: pomidor, papryka 

AURA 80l 

 

Wprowadziliśmy na rynek dwa rodzaje 
Specjalistycznego podłoża warzywnego. Jedno 
podłoże przeznaczone jest do uprawy roślin 
psiankowatych, takich jak pomidor, papryka czy 
oberżyna (pH 5,4–6,2). Drugi rodzaj substratu 
znajduje zastosowanie w uprawie roślin krzyżowych: 
kapusty, kalafiora czy brokuła. Odczyn tego podłoża, 
specjalnie wyższy, mieści się w zakresie pH 6,0–6,8. 
Podwyższone pH przyczynia się do zmniejszenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia choroby grzybowej 
– kiły kapusty. Specjalistyczne podłoża warzywne są 
skomponowane na bazie drobnej frakcji cegiełki oraz 
czarnego i jasnego, drobnego torfu frezerowego. Oba 
produkty zawierają wieloskładnikowy nawóz w 
dawce 1 kg/m3 oraz nawóz mikroelementowy. 

 

 

Podłoże do wysiewu AURA 80l 

 

 

 

 

 

 
Podłoże jest przeznaczone do wysiewu nasion 

warzyw oraz roślin ozdobnych. Produkt nadaje się do 
uprawy rozsady przed wysadzeniem na miejsce stałe. 

Podłoże to polecamy również do uprawy roślin 
wrażliwych na zasolenie. 
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Podłoże do wysiewu i pikowania 
AURA 50l 

 

Profesjonalne, gotowe podłoże do wysiewu i 
pikowania roślin. Niski poziom zasolenia 
dostosowano do wczesnych faz rozwojowych roślin. 
Ujednolicona, lekka, bardzo drobna struktura, 
znakomicie przyjmuje i utrzymuje wilgoć. Odczyn 
produktu jest regulowany kredą tak, aby mieścił się w 
granicach pH a H2O od 5,4 do 6,0. 

 

Uniwersalne podłoże warzywne z 
piaskiem AURA 50l 

 

Podłoże warzywne z dodatkiem piasku przeznaczono 
do uprawy warzyw w późniejszych fazach 
rozwojowych. Produkt powstał na bazie słabo i silnie 
rozłożonego torfu wysokiego. Oprócz piasku zawiera 
również nawóz wieloskładnikowy wzbogacony 
mikroelementami. Odczyn (pH w H2O) ma zakres od 
5,5 do 6,5. 

 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.2. Podłoża do roślin ozdobnych 

 

Podłoże do uprawy chryzantemy 
AURA 80l 

 

Profesjonalne, gotowe podłoże do uprawy 
chryzantemy. Pulchna o zwiększonym ciężarze 
objętościowym struktura, doskonale przyjmująca i 
utrzymująca wilgoć. Dzięki dodatkowi gliny 
kompleks sorpcyjny podłoża jest większy i może 
zmagazynować znacznie więcej składników 
mineralnych. Substrat ten zapewnia znakomite 
warunki dla rosnących w nim roślin. Produkt 
wzbogacono o nawóz wieloskładnikowy z dodatkiem 
mikroelementów, a pH uregulowano do zakresu 6,0 – 
7,0. 

Podłoże do pelargonii AURA 80l 

 

 

Wysokiej jakości podłoże z dodatkiem glinki o frakcji 
2/8 mm, idealnie dostosowane do wymagań 
uprawowych pelargonii. Stosowanie podłoża w 
połączeniu z wymaganym nawożeniem zapewnia 
roślinom obfite kwitnienie. Dodatek gliny zwiększa 
pojemność wodną oraz podwyższa możliwości 
magazynowania składników pokarmowych. Produkt 
wzbogacony o nawóz wieloskładnikowy z dodatkiem 
mikroelementów. Podłoże odkwaszone jest kredą do 
wartości pH 5,5–6,5. 
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Podłoże do surfinii AURA 80l 

 

To profesjonalnie sporządzone podłoże dostosowano 
do wymagań uprawowych surfinii między innymi pod 
względem pH (5,0 – 5,5). Pulchna, przepuszczalna 
struktura odprowadza nadmiar wody oraz stwarza 
doskonałe warunki powietrzne dla rozwoju systemu 
korzeniowego byliny. Dodatek gliny zwiększa ciężar 
objętościowy oraz możliwości magazynowania 
składników pokarmowych. Produkt wzbogacony o 
nawóz wieloskładnikowy z dodatkiem 
mikroelementów. Uprawa surfinii w tak 
skomponowanym podłożu torfowym gwarantuje jej 
obfite i długie kwitnienia. 

 

 

Podłoże kwiatowe AURA 5l, 10l, 
20l, 50l, 80l 

 

Gotowe podłoże do uprawy roślin ozdobnych o 
średnich wymaganiach pokarmowych. Znakomicie 
nadaje się do sadzenia roślin doniczkowych, a także 
do stosowania w ogródkach kwiatowych. Poprawia 

strukturę gleby. Podłoże charakteryzuje się stabilnym 
składem podłoża oraz pH 5,5–6,5. Produkt 

wzbogacony o nawóz wieloskładnikowy z dodatkiem 
mikroelementów. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.3. Torfy ogrodnicze 

 

Torf ogrodniczy pH 3,5–4,5 
AURA 80l 

 

 

Doskonały surowiec do sporządzania podłoży w 
uprawach ogrodniczych z pełną możliwością 
indywidualnego kształtowania zarówno poziomu 
kwasowości jak i nawożenia. Znakomicie poprawia 
strukturę słabych, ciężkich i zlewnych gleb. Torf 
kwaśny jest doskonałym, bogatym w związki węgla 
dodatkiem do kompostów. Zapewnia on łatwo 
rozkładalną materię organiczną oraz ułatwia dostęp 
powietrza do głębszych warstw kompostu, przez co 
optymalizuje procesy powstawania humusu. 

 

Torf ogrodniczy pH 5,5–6,5 
AURA 80l 

 

Doskonały surowiec do sporządzania podłoży w 
uprawach ogrodniczych z ukształtowanym poziomem 
kwasowości i pełną możliwością zastosowania 
indywidualnego nawożenia. Znakomicie poprawia 
urodzajność gleb. Dodatek odkwaszonego torfu 
wysokiego przywraca w glebie równowagę 
biologiczną oraz optymalizuje warunki wodno-
powietrzne. 
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Torf odkwaszony pH 7,2–7,5 AURA 80l 

 

Torf sphagnowy do sporządzania okryw pieczarkarskich. Znakomicie poprawia strukturę gleb kwaśnych, 
spulchnia i napowietrza podłoża. Torf odkwaszony kredą malarską o podwyższonej chłonności wodnej i 
pojemności powietrznej. Spełnia wymogi fitosanitarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.4. Wyroby szkółkarskie 

 
Podłoża szkółkarskie do roślin acydofilnych (kwasolubnych) 80L 

Wyroby szkółkarskie przeznaczone do profesjonalnej uprawy kwasolubnych drzew i krzewów iglastych. 
Zastosowane tu mieszanki torfowe, dodatek nawozu wieloskładnikowego oraz obniżone pH (zakres od 4 do 5) 
gwarantują, że rośliny posadzone w tych podłożach będą doskonale wzrastać i rozwijać się. 

Podłoża szkółkarskie z korą 80L 

Podłoża o wszechstronnym zastosowaniu w produkcji szkółkarskiej. Powstają na bazie torfu wysokiego i 
kompostowanej kory sosnowej. Kompostowanie kory zapobiega nadmiernemu wiązaniu przez nią azotu w 
trakcie uprawy roślin. Tak dobrane komponenty gwarantują dobre właściwości powietrzno-wodne podłoży, a 
ich struktura jest bardzo trwała. 

 

Substraty torfowe w big-balach  

Podłoża te powstają na bazie frezu łotewskiego. Proponujemy je w różnych wariantach. Szczegóły w dziale 
sprzedaży oraz u przedstawicieli handlowych Hollasu 

 

Torfy kwa śne w big-balach  

Torfy te są najwyższej jakości torfami frezerowymi, słabo rozłożonym. Pozyskujemy je na torfowiskach 
łotewskich. W sprzedaży dostępne są w pięciu różnych frakcjach- od bardzo drobnej do grubej (0/4; 0/10, 0/40, 
4/10 i 10/30 mm). O dczyn tych wszystkich produktów mieści się w przedziale 3,5-4,5. 

 

Torfy odkwaszone w big-balach  

Są to torfy frezerowe jasne, pochodzenia łotewskiego. Oferujemy je w pięciu różnych frakcjach: bardzo drobnej 
(0/4 mm), drobnej (0/10 mm), normalnej (0/40 mm), średniej (4/10 mm) oraz grubej (10/30mm). Odczyn 
torfów odkwaszonych regulowany jest z a pomocą dolokalu do wartości od 5,5 do 6,5 w H2O. 

 

Uniwersalne podłoża szkółkarskie 

Podłoża torfowe o uniwersalnym pH 5,5-6,5, odpowiednim dla wielu bylin oraz drzew i krzewów liściastych. 
Wyroby charakteryzują się strukturą dość włóknistą. Utrzymują odpowiednią dla roślin wilgotność, a także 
wysoką pojemność powietrzną.  To wszystko sprawia, że warunki do rozwoju brył korzeniowych uprawianych 
roślin są idealne 
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2. P r o d u k t y   S T E R L U X 
2.1. Torfy ogrodnicze 

 

Torf ogrodniczy pH 3,5 – 4,5 
STERLUX 20l 

 

Produkt ten to naturalny wysoki torf sphagnowy 
zbierany techniką frezowania. Nie zawiera on 
żadnych nawozów sztucznych, ani żadnych innych 
dodatków. Torf czysty jest doskonałym surowcem do 
sporządzania własnych podłoży w uprawach 
ogrodniczych. Nadaje się on szczególnie do 
sporządzania podłoży do roślin kwaśnolubnych, 
takich jak rododendrony, rośliny wrzosowate czy 
iglaki. Po zasileniu torfu w odpowiednie nawozy, a w 
miarę możliwości również w mieloną korą sosnową, 
ziemią kompostową itp., można otrzymać doskonałe 
podłoże uprawowe. 

Torf ogrodniczy pH 5,5 – 6,5 
STERLUX 80l 

 

Torf ogrodniczy marki STERLUX w połączeniu z 
glebą nadaje jej pulchną strukturę. Doskonale nadaje 
się do zakładania i regeneracji trawników. Po dodaniu 
nawozów torf może być bazą do wykonywania 
własnych podłoży. Produkt podobnie do innych 
wyrobów Hollasu powstał na bazie torfu wysokiego. 
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2.2. Podłoża uniwersalne 

Hobbystyczne podłoże do 
wysiewu i pikowania 20l 

 

Podłoże jest skomponowane z jasnego i ciemnego, 
wysokiego torfu frezerowego o drobnej frakcji, z 
dodatkiem płukanego piasku kwarcowego. Oba 
rodzaje torfu mieszane są w równych proporcjach, 
50% do 50%. Odczyn torfu jest regulowany kredy tak, 
aby mieścił się w granicach pH w H2O 5,4 do 6,0. 
Podłoże zawiera wieloskładnikowy nawóz oraz łatwo 
przyswajalne formy boru, miedzi, żelaza, manganu, 
molibdenu i cynku. 

 

 

Podłoże uniwersalne – STERLUX 
10l, 20l, 50l, 80l 

 

Podłoże uniwersalne marki STERLUX to gotowy 
substrat do uprawy warzyw oraz większości gatunków 
roślin ozdobnych w doniczkach, na działkach i w 
ogrodach. Produkt powstał na bazie słabo i silnie 
rozłożonego torfu wysokiego, wzbogaconego o 
wieloskładnikowy nawóz z dodatkiem 
mikroelementów. Odczyn substratu utrzymuje się w 
przedziale pH 5,5 – 6,5. 
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2.3. Podłoża do roślin ozdobnych 

Podłoże do domowych roślin 
zielonych – STERLUX 5l 

 

 

Wyśmienitej jakości gotowe podłoże dostosowane do 
wymagań roślin zielonych uprawianych powszechnie 
w naszych mieszkaniach. Kompozycja podłoża oparta 
jest na mieszance torfu frezerowego o różnym stopniu 
rozkładu. Struktura jest łatwo przepuszczalna dla 
nadmiaru wody, a dodatek gliny zwiększa zdolność 
do magazynowania składników pokarmowych w 
podłożu. Produkt wzbogacono nawozem 
wieloskładnikowym oraz odkwaszono kredą malarską 
do pH 5,5 – 6,5 

 

 

Podłoże do kaktusów – 
STERLUX 5l 

 

 

Podłoże dostosowano do wymagań kaktusów oraz 
innych powszechnie uprawianych w naszych 
mieszkaniach sukulentów. Kompozycja podłoża 
oparta jest na mieszance torfu z piaskiem. Struktura 
produktu jest łatwo przepuszczalna dla nadmiaru 
wody. 
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Podłoże do krzewów iglastych – 
STERLUX 50l 

 

 
Podłoże przeznaczono do amatorskiej uprawy 
iglaków, do sadzenia lub przesadzania, do donic, jak i 
do gruntu. Świetnie rozwijają się w nim popularne w 
naszych ogrodach: jodły, świerki, sosny, cyprysy, 
modrzewie, żywotniki, cisy oraz jałowce. 

 

Podłoże do pelargonii – 
STERLUX 20l, 50l 

 

 

To gotowy do użytku substrat, który doskonale nadaje 
się amatorskiej uprawy pelargonii. Produkt powstał na 
bazie słabo i silnie rozłożonego torfu wysokiego , 
wzbogaconego o nawóz wieloskładnikowy i glinkę. 
Wartość pH regulowana jest za pomocą kredy od 5,5 
do 6,5. 
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Podłoże do rododendronów i 
innych roślin wrzosowatych – 

STERLUX  50l 

 
Wyrób przeznaczony do hobbystycznej uprawy roślin 
acydofilnych, z niewielkimi wymaganiami 
pokarmowymi, głównie z rodzajów: Rododendron i 
Erica. Doskonale rosną w nim różaneczniki, azalie 
oraz wrzosy i wrzośce. Zastosowano tu mieszankę 
słabo rozłożonego torfu wysokiego z dodatkiem 
nieprzekompostowanej kory sosnowej. Produkt 
wzbogacono minimalną dawką nawozu 
wieloskładnikowego, pH jest zaś niższe (4,0 – 4,5). 

 

Podłoże do róż – STERLUX  50l 

 

 

 

Gotowy substrat przeznaczony do uprawy róż w 
ogrodach, na balkonach, w mieszkaniach. Znakomite 
warunki wzrostu i rozwoju tych pięknych krzewów 
zapewnia pulchna i odpowiednio obciążona struktura 
wyrobu. Podłoże dobrze przyjmuje i utrzymuje 
wilgoć. Produkt zawiera nawóz wieloskładnikowy 
(14–16–18 NPK). Odczyn podłoża mieści się w 
przedziale 6,0 – 6,8. 
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Podłoże do storczyków 5l 

 

Podłoże do storczyków to gotowy do użytku 
przepuszczalny i szybko przesychający substrat. 
Dzięki specjalnie dobranym składnikom produkt ten 
charakteryzuje się znacznie zwiększoną pojemnością 
powietrzną i bardzo dużą przewiewnością. Z 
powodzeniem można stosować go również w uprawie 
innych niż orchidee epifitów. Produkt powstał na 
bazie najwyższej jakości torfu wysokiego – torfu 
cegiełkowego, kory sosnowej, kokosu oraz innych 
komponentów. Skład podłoża gwarantuje trwałość 
jego struktury przez okres kilku lat. 

 

Podłoże kwiatowe – STERLUX 
50l 

 

Podłoże kwiatowe polecamy do amatorskiej uprawy 
roślin ozdobnych w doniczkach, na balkonach i w 
ogrodach. Produkt powstał na bazie słabo i silnie 
rozłożonego torfu wysokiego, wzbogaconego o nawóz 
wieloskładnikowy z dodatkiem mikroelementów. 
Odczyn (pH 5,5 – 6,5) dostosowano do wymagań 
większości kwiatów. 
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2.4. Inne wyroby STERLUX 

 

Kora sosnowa frakcja 10/30 – 
70L 

  

Kora sosnowa o średniej frakcji (10-30 mm) jest 
polecana do pielęgnacyjno-dekoracyjnego 
ściółkowania roślin. Eliminuje ona rozwój chwastów, 
zatrzymuje wilgoć w glebie oraz ułatwia pielęgnację 
roślin ozdobnych. 

 

 

Kora sosnowa frakcja 30/50 – 
70L 

 

Kora sosnowa o grubej frakcji (30-50 mm) 
przeznaczono do pielęgnacyjno-dekoracyjnego 
ściółkowania roślin w ogrodzie. Kora ta eliminuje 
rozwój chwastów, utrzymuje optymalną wilgoć oraz 
temperaturę gleby, co znacząco ułatwia nam uprawę 
roślin. 
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Podłoże do borówki– STERLUX 
50l 

 

 

 

Podłoże to jest gotowym substratem przeznaczonym 
do uprawy borówki amerykańskiej. Powstało na bazie 
torfu wysokiego, wzbogaconego o wieloskładnikowy 
nawóz z dodatkiem mikroelementów. Odczyn 
substratu utrzymuje się w przedziale pH 3,5 – 4,5. 

 

Podłoże do trawników i krzewów 
ozdobnych – STERLUX 50l 

 

 

To gotowe do użycia podłoże z przeznaczeniem do 
zakładania i regeneracji trawników. 
Wyselekcjonowany torf sphagnowy stwarza idealne 
warunki do magazynowania wody w 
powierzchniowej – nośnej warstwie trawników. 
Podłoże nadaje się też do sadzenia i przesadzania 
większości krzewów ozdobnych. Podłoże zmieszane z 
glebą napowietrza i poprawia jej strukturę. Produkt 
wzbogacono o wieloskładnikowy nawóz. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Podło ża do profesjonalnej uprawy 
roślin w opakowaniach typu BIG -BAL  
 

 

Podłoża do różnych zastosowań, w zależności od wymagań uprawianych roślin oraz sposobu uprawy. Poza 
wymienionymi wyrobami możliwe jest realizowanie specjalnych zamówień wg receptur klienta.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Podło ża do profesjonalnej uprawy 
roślin w opakowaniach typu BALOT  

 

Podłoża do różnych zastosowań, w zależności od wymagań uprawianych roślin oraz sposobu uprawy. 
Poza wymienionymi wyrobami możliwe jest realizowanie specjalnych zamówień wg receptur klienta. 
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5. Produkty Hobbystyczne - AQUA SAVE 
 

Podłoża kwiatowe: 

Podłoże do pelargonii Aqua Save 20L 

 

 

W podłożu z powodzeniem można uprawiać 
pelargonie, a także wiele innych gatunków kwiatów 
balkonowych, którym do pięknego kwitnienia, 
niezbędne jest obfite podlewanie oraz nawożenie. 
Produkt ten podobnie do innych podłoży z linii Aqua 
Save oprócz nawozu wieloskładnikowego zawiera 
także nawóz otoczkowany długo działający. 

 

Podłoże kwiatowe Aqua Save10L 

 

 

Wyrób polecamy do sadzenia i przesadzania roślin 
ozdobnych zielonych, jak i kwitnących o średnich 
wymaganiach pokarmowych, powszechnie 
uprawianych w naszych domach oraz ogrodach, na 
skwerach zieleni. Dzięki innowacyjnej recepturze, 
uprawa w tym podłożu jest wyjątkowo łatwa i 
wygodna. Rośliny wymagają znacznie rzadszego 
podlewania. Szybciej pobierają też wodę z podłoża. 
Podłoże wzbogacono oprócz standardowo 
dodawanego wieloskładnikowego nawozu również 
nawozem otoczkowanym długo działającym. 
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Podłoża do iglaków 20L: 

 

Produkt polecamy do sadzenia lub przesadzania 
krzewów iglastych - do gruntu, a także do donic. 
Dzięki innowacyjnej kompozycji podłoża uprawa 
pospolitych drzew i krzewów iglastych staje się dużo 
prostsza - wymaga rzadszego podlewania oraz 
nawożenia. W podłożu w łatwy sposób gromadzi się 
woda, a wszystkie niezbędne składniki pokarmowe 
rośliny pobierają stopniowo, czerpiąc je z nawozu 
otoczkowanego dodanego do wyrobu. 

Mulcz dekoracyjny 50L 

 

 
  

Produkt ten przeznaczono do ściółkowania 
powierzchni wokół drzew i krzewów, bylin oraz 
innych roślin ozdobnych.  Ma on przede wszystkim 
zastosowanie dekoracyjne. Gorąco więc zachęcamy 
do jego zakupu tych z Państwa, którzy dbają o wygląd 
swoich ogrodów oraz lubią spędzać w nich czas, 
wypoczywać. Nasz mulcz w sprzedaży jest dostępny 
w czterech kolorach: żółtym, czerwonym, 
pomarańczowym i brązowym. 

 

 

 

PHU DABEST dokłada wszelkich starań aby zdjęcia, opisy i parametry były kompletne. Źródłem informacji są dane katalogowe 
towarów. Nie możemy jednak zagwarantować, że dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do 

ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z 
Producentem.  Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
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