
 

Z A K R E S  T E M A T Y C Z N Y  /  T H E M A T I C  S C O P E   
G A R D E N I A  2 0 2 1  

1.0. MATERIAŁ ROŚLINNY 1.0. PLANT MATERIAL 
1.1 drzewa alejowe 1.1 trees, shrubs, perennials 

1.2 drzewa owocowe 1.2. fruit trees 

1.3 krzewy ozdobne 1.3. ornamental Shrubs 

1.4 rozsady 1.4. seedlings 

1.5 rośliny przeznaczone na żywopłoty 1.5. hedge plants 

1.6 rośliny doniczkowe i rabatowe 1.6. potted plants 

1.7 rośliny rabatowe 1.7. bedding plants 

1.8 inne (proszę podać jakie) 1.8. others (please specify) 

2.0. MATERIAŁ NASIENNY 2.0. SEED MATERIAL 
2.1 nasiona traw 2.1. grass seeds 

2.2 nasiona warzyw i ziół  2.2. vegetable and herb seeds 

2.3 nasiona kwiatów 2.3. flower seeds 

2.4 nasiona na kiełki 2.4. sprout seeds 

2.5 cebule kwiatowe, bulwy, kłącza 2.5. flower and vegetable bulbs and rhizomes 

2.6 inne (proszę podać jakie) 2.6. others (please specify) 

3.0. NARZĘDZIA I SPRZĘT OGRODNICZY 3.0. GARDENING TOOLS AND EQUIPMENT 
3.1 narzędzia do uprawy gleby 3.1 soil cultivation tools 

3.2 przyrządy do sadzenia 3.2 planting tools and equipment 

3.3 narzędzia do pielęgnacji roślin i terenów zielonych 3.3 plant care tools and landscape care equipment 

3.4 kosze i pojemniki na narzędzia 3.4baskets and containers for tools 

3.5 inne (proszę podać jakie) 3.5 others (please specify) 

4.0. MASZYNY I URZĄDZENIA DO OGRODNICTWA 4.0. MACHINERY AND APPLIANCES FOR GARDENING 
4.1 siewniki, rozsiewacze nawozów 4.1 seeders and fertilizer distributors 

4.2 opryskiwacze 4.2 sprayers 

4.3 chwastowniki 4.3 weeders 

4.4 kosy elektryczne i spalinowe 4.4 brush cutters 

4.5 kosiarki elektryczne 4.5 Electric mowers 

4.6 kosiarki akumulatorowe 4.6 Battery Mowers 

4.7 kosiarki spalinowe 4.7 Petrol Mowers 

4.8 traktory ogrodowe 4.8 Ride on Mowers 

4.9 kosiarki autonomiczne (roboty) 4.9 Autonomous mowers 

4.10 paszarki 4.10 feed containers 

4.11 walce napowietrzające i inne aeratory  
mechaniczne, spalinowe, elektryczne 

4.11 aerating rollers and other mechanical, petrol and electric 
powered aerators 

4.12 kultywator spalinowy i elektryczny 4.12 cultivators, petrol and electric powered 

4.13 odkurzacz ogrodowy 4.13 garden vacuum cleaners 

4.14 rozdrabniacz do gałęzi 4.14 shredders 

4.15 myjki ciśnieniowe 4.15 high pressure washers 

4.16 piły łańcuchowe spalinowe i elektryczne 4.16 petrol and electric powered chain saws 

4.17 akcesoria do silników (oleje, smary etc.) 4.17 engine accessories (oils, lubricants, etc.) 

4.18 inne (proszę podać jakie) 4.18 others (please specify) 

5.0. TORFY I PODŁOŻA 5.0. MEASURING AND MONITORING SYSTEMS 
5.1 podłoża do upraw 5.1 cultivation beds 

5.2 keramzyt 5.2 karmesite 

5.3 wełna mineralna  5.3 minera land glass wool 

5.4 kora i zrębki drewniane 5.4 Bark and wood chips 

5.4 inne (proszę podać jakie) 5.5 others (please specify) 

6.0. SZKLARNIE I TUNELE FOLIOWE 6.0. GREENHOUSES AND FIL TUNNELS 
6.1 budynki szklarniowe, konstrukcje 6.1 greenhouse buildings, structures 

6.2 materiał okrywowy 6.2 covering material 

6.3 folie             6.3 film 

6.4 szkło 6.4 glass 

6.5 tworzywa sztuczne 6.5 plastics 

6.6 zasłony cieniujące 6.6 contrasting hangings 

6.7 urządzenia do nawadniania I fertygacji 6.7 irrigation and fertilization equipment 

6.8 mieszalniki 6.8 mixers 



6.9 urządzenia dozujące do nawozów 6.9 fertilizer distributors 

6.10 urządzenia do uzdatniania i filtrowania wody             6.10 water treatment and filtration equipment 

6.11 zbiorniki 6.11 tanks 

6.12 rury, kroplowniki, linie kroplujące 6.12 pipes, drippers; dripping lines 

6.13 urządzenia sterujące i pomiarowe kontrolne 6.13 control systems, measuring and monitoring systems 

6.14 urządzenia klimatyzacyjne 6.14 air conditioning equipment 

6.15 systemy grzewcze 6.15 heating systems 

6.16 systemy chłodnicze 6.16 refrigerating systems 

6.17 systemy do wentylacji i wymiany powietrza 6.17 ventilating and air-exchange systems 

6.18 komputery klimatyczne, sterowniki, oprogramowanie 
komputerowe  

6.18 air-conditioning computers, controllers,material software 

6.19 urządzenia pomiarowo-kontrolne             6.19 measuring and monitoring systems 

6.20 inne (proszę podać jakie)             6.20 others (please specify) 

7.0 MATERIAŁ POMOCNICZY W UPRAWACH 7.0 AUXILIARY MATERIALS 

7.1 donice (plastikowe), palety, multiplaty  7.1 pots (plastic), pallets, multipallets 

7.2 włókniny i folie wyścielające i okrywające 7.2 unwoven fabric and film for lining and covering 

7.3 agrotkaniny             7.3 agrotextiles 

7.4 agrowłókniny            7.4 non-woven fabrics 

7.5 geowłóknina            7.5 geotextile 

7.6 folie              7.6 plastic films  

7.7 podpory 7.7 supports 

7.8 klipsy, kołki, łuki, zapinki 7.8 clips, bends, clamps 

7.9 tabliczki i etykiety 7.9 plater and labels 

7.10 siatki ochronne i podtrzymujące 7.10 protective and supporting nets 

7.11 urządzenia do pracy w szklarni 7.11 equipment and devicesfor work In greenhouses 

7.12 opakowania dla ogrodnictwa 7.12 gardening packaging 

7.13 inne (proszę podać jakie) 7.13 others (please specify) 

8.0 NAWADNIANIE I AKCESORIA DO NAWADNIANIA 8.0. WATERING SYSTEMS AND WATERING ACCESSORIES 
8.1 pompy, hydrofory, zbiorniki, węże, węże  nawadniające 
(perforowane) 

8.1 pumps, hydrophores, water tanks, hoses, perforated watering 
hoses 

8.2 zraszacze rotacyjne i nawadnianie kropelkowe 8.2 fittings and controllers 

8.3 armatura i osprzęt sterujący 8.3 sprinklers and drip lines 

8.4 eko nawadnianie             8.4 eco-irrigation 

8.5 zbiorniki na deszczówkę             8.5 rainwater tanks 

8.6 inne (proszę podać jakie) 8.6.others (please specify) 

9.0 NAWOZY I ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 9.0 FERTILIZERS AND CROP PROTECTION PRODUCTS 
9.1 nawozy chemiczne stałe, płynne oraz komposty 9.1 solid and fluid fertilizers, compost 

9.2 środki ochrony roślin 9.2 crop protection products 

9.3 preparaty biologiczne 9.3 pesticides 

9.4 środki do pielęgnacji 9.4 plant care products 

9.5 nawozy proekologiczne  9.5 environmentally friendly fertilisers 

9.6 inne (proszę podać jakie) 9.6 others (please specify) 

10.0 MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA 10.0. GARDEN ARCHITECTURE 
10.1 altany ogrodowe             10.1 garden pavilions 

10.2 domki ogrodowe, narzędziowe             10.2 garden houses, tool sheds 

10.3 zadaszenia ogrodowe             10.3 garden pergolas 

10.4 pergole             10.4 pergolas 

10.5 szklarnie przydomowe             10.5 backyard greenhouses 

10.6 dachy zielone             10.6 green roofs 

10.7 kamień ozdobny             10.7 ornamental stone 

10.8 ogrodzenia 10.8 fence 

10.9 nawierzchnie 10.9 pavement 

10.10 obrzeża i palisady ogrodowe 10.10 garden edges and palisades 

10.11 inne (proszę podać jakie) 10.7. others (please specify) 

11.0 ODPOCZYNEK W OGRODZIE 11.0 REST IN THE GARDEN 
              11.1 sauna          11.1 sauna 

              11.2 basen          11.2 swimming pool 

              11.3 sprzęt i akcesoria do basenów          11.3 equipment and accessories for swimming pools 

              11.4 sport w ogrodzie          11.4 sport in the garden 

              11.5 hamaki i leżaki ogrodowe          11.5 hammocks and sun loungers 

              11.6 parasole grzewcze          11.6 heating umbrellas 

              11.7 inne (proszę podać jakie)           11.7. others (please specify) 

12.0 DEKORACJE OGRODOWE 12.0 GARDEN DECORATIONS 
              12.1 budki lęgowe, karmniki          12.1 nesting boxes, bird feeders 

              12.2 drewniane dekoracje ogrodowe          12.2 wooden garden decorations 

              12.3 ceramiczne dekoracje ogrodowe          12.3 ceramic garden decorations 

              12.4 wysokie grządki          12.4 high flowerbeds 

              12.5 trawa sztuczna          12.5 artificial grass 

              12.6 inne (proszę podać jakie)           12.3 ceramic garden decorations 

13.0 OŚWIETLENIE W OGRODZIE 13.0 GARDEN LIGHTING 
              13.1 lampy stojące, masztowe          13.1 standing lamps, lamp posts 

              13.2 lampy solarne          13.2 solar lamps 



              13.3 kinkiety ogrodowe               13.3 garden lanterns 

              13.4 kule świetlne               13.4 light balls 

              13.5 inne (proszę podać jakie)                13.5 other (please specify) 

14.0 ARCHITEKTURA MIEJSKA 14.0 SMALL URBAN ARCHITECTURE 
              14.1 stojaki na rowery 14.1 bicycle racks 

              14.2 kosze 14.2 bins 

              14.3 stoły 14.3 tables 

              14.4 donice 14.4 flowerpots 

              14.5 ławki 14.5 benches 

              14.6 inne (proszę podać jakie)  14.6 other (please specify)  

15. DONICE 15. FLOWER POTS 
              15.1 donice ceramiczne 15.1 ceramic pots 

              15.2 donice na balustradę 15.2 railing planters 

              15.3 donice ozdobne 15.3 decorative pots 

              15.4 donice kaskadowe 15.4 cascade planters 

              15.5 donice betonowe 15.5 concrete planters 

              15.6 donice drewniane 15.6 wooden planters 

              15.7 donice gabionowe 15.7 gabion planters 

              15.8 inne (proszę podać jakie)                 15.8 other (please specify)   

16.0 MEBLE OGRODOWE, PARASOLE, NAMIOTY, ZADASZENIA 16.0 GARDEN FURNITURE, UMBRELLAS, TENTS, CANOPIES 
              16.1 zestawy ogrodowe 16.1 garden sets 

              16.2 meble rattanowe 16.2 rattan furniture 

              16.3 parasole 16.3 umbrellas 

              16.4 namioty 16.4 tents 

              16.5 leżaki ogrodowe 16.5 garden loungers 

              16.6 stoły I krzesła ogrodowe 16.6 garden tables and chairs 

              16.7 akcesoria do mebli 16.7 furniture accessories 

              16.8 ochrona I dekoracja drewna 16.8 protection and decoration of wood 

              16.7 kompostowniki 16.7 composters 

              16.8 inne (proszę podać jakie)                 16.8 other (please specify)   

17.0 DZIECKO W OGRODZIE 17.0 CHILD IN THE GARDEN 
              17.1 domki dla dzieci  17.1 garden houses for children  

              17.2 akcesoria do domków dla dzieci 17.2 accessories for children garden houses 

              17.3 place zabaw i przestrzenie rekreacyjno- wypoczynkowe 17.3 playgrounds and recreational spaces 

              17.4 akcesoria na place zabaw 17.4 accessories for playgrounds 

              17.5 piaskownice 17.5 sandpits 

              17.6 baseny dla dzieci 17.6 pools for children 

              17.7 zabawki ogrodowe 17.7 garden toys 

              17.8 trampoliny 17.8 trampolines 

              17.9 inne (proszę podać jakie)                 17.9 other (please specify)   

18.0 GRILLE I AKCESORIA 18.0 GRILLS AND ACCESSORIES 
18.1 gazowe 18.1 gas grills 

18.2 węglowe 18.2 coal grills 

18.3 ceramiczne 18.3 ceramic grills 

18.4 elektryczne 18.4 electric grills 

18.5 podpałki stałe i płynne, oraz ekopodpałki 18.5 solid and liquid fire starters, eco-friendly fire starters 

18.6 wędzarnie ogrodowe 18.6 garden smokehouses 

18.7 inne (proszę podać jakie) 18.7 other (please specify) 

19.0 OCZKA WODNE 13.0 PONDS 
19.1 wyposażenie oczek wodnych 19.1 ponds’ accessories 

19.2 urządzenia do pielęgnacji oczek wodnych 19.2 pond care equipment 

19.3 elementy dekoracyjne do oczek wodnych 19.3 pond decoration products 

19.4 chemia do pielęgnacji oczek wodnych 19.4 pond care chemicals 

19.5 rośliny wodne 19.5 water plants 

19.6 inne (proszę podać jakie) 19.6 others (please specify) 

20.0 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 20.0. LANDSCAPE ARCHITECTURE 
20.1 firmy projektujące 20.1 design companies 

20.2 uczelnie 20.2 universities 

20.3 stowarzyszenia 20.3 associations 

20.4 inne (proszę podać jakie)             20.4 others (please specify) 

21.0. ODZIEŻ I OBUWIE DO PRAC W OGRODZIE 21.0. CLOTHING AND FOOTWEAR FOR WORKING ON THE GARDEN 
              21.1 kalosze i klapki  21.1 rubber boots and slippers  

              21.2 rękawice 21.2 gloves 

              21.3 środki ochrony indywidualnej 21.3 personal protection equipment 

              21.4 obuwie robocze 21.4 working shoes 

              21.5 inne (proszę podać jakie)               21.5  others (please specify) 

22.0 POŻYWIENIE DLA ZWIERZĄT 22.0. ANIMAL FOOD 

              22.1 karmy 22.1 feed 

              22.2 smakołyki,  przysmaki, naturalne gryzaki 22.2 snacks, treats, natural chews 

              22.3 suplementy diety, witaminy 22.3 dietary supplements, vitamins 

              22.4 zwierzęta karmowe i inne pokarmy 22.4 feeder animals and other feed 

              22.15 inne (proszę podać jakie)                22. 5 others (please specify) 



23.0 SPRZĘT, AKCESORIA I ZABAWKI DLA ZWIERZĄT  23.0 EQUIPMENT, ACCESSORIES AND TOYS FOR ANIMALS  
              23.1 akwaria  23.1 aquariums  

              23.2 wyposażenie akwariów i akcesoria  23.2 aquarium equipment and accessories  

              23.3 terraria  23.3 terrariums  

              23.4 wyposażenie terrariów  23.4 terrarium equipment  

              23.5 legowiska, transportery, klatki, domki, drapaki, woliery,  23.5 bedding, transport boxes, cages, small houses, scratching 
posts, aviaries,  

              23.6 kuwety 23.6 cuvettes 

              23.7 smycze, szelki, kagańce, obroże 23.7 leashes, harnesses, muzzles, collars 

              23.8 ubrania 23.8 clothing items 

              23.9 zabawki 23.9 toys 

              23.10 miski, poidełka 23.10 bowls, drinking containers 

              23.11 podłoże, piasek, żwirek, siano 23.11 substrates, sand, gravel, hay 

              23.12 inne (proszę podać jakie)               23.12 others (please specify) 

24.0. WYDAWNICTWA BRANŻOWE 24.0. PROFESSIONAL PUBLICATIONS 
25.0. USŁUGI (proszę podać jakie) 25.0. SERVICES (please specify) 
26.0. INNE (proszę podać jakie) 26.0. OTHERS (please specify) 
 

 


