
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  B U I S N E S S  M E E T I N G  2 0 2 0  
1.0. MATERIAŁ ROŚLINNY 1.0. PLANT MATERIAL 

1.1. drzewa, krzewy ozdobne 1.1 trees, shrubs, perennials 

1.2. drzewa owocowe 1.2. fruit trees 

1.3. rozsady 1.3. seedlings 

1.4. rośliny przeznaczone na żywopłoty 1.4. hedge plants 

1.5. rośliny doniczkowe i rabatowe 1.5. potted plants 

1.6. inne (proszę podać jakie) 1.6. 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 cebule, bulwy, kłącza kwiatów i warzyw 2.4. flower and vegetable bulbs and rhizomes 

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. inne (proszę podać jakie) 3.4. 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, podkaszarki, kosiarki samojezdne 4.5. lawn mowers, trimmers, mobile lawn mowers 

4.6. walce napowietrzające i inne aeratory  
mechaniczne, spalinowe, elektryczne 

4.6. aerating rollers and other mechanical, petrol and electric 
powered aerators 

4.7. kultywator spalinowy i elektryczny 4.7. cultivators, petrol and electric powered 

4.8. odkurzacz ogrodowy 4.8. garden vacuum cleaners 

4.9. rozdrabniacz do gałęzi 4.9. shredders 

4.10. myjki ciśnieniowe 4.10. high pressure washers 

4.11. piły łańcuchowe spalinowe i elektryczne 4.11. petrol and electric powered chain saws 

4.12. akcesoria do silników (oleje, smary etc.) 4.12. engine accessories (oils, lubricants, etc.) 

4.13. inne (proszę podać jakie) 4.13. 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. inne (proszę podać jakie) 5.4. 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 

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. podpory 7.3. supports 

7.4. klipsy, łuki, zapinki 7.4. clips, bends, clamps 

7.5. tabliczki i etykiety 7.5. plater and labels 

7.6. siatki ochronne i podtrzymujące 7.6. protective and supporting nets 

7.7. sprzęt i urządzenia do pracy w szklarni 7.7. equipment and devicesfor work In greenhouses 

7.8. opakowania dla ogrodnictwa 7.8. gardening packaging 

7.9. inne (proszę podać jakie) 7.9. 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. inne (proszę podać jakie) 8.4. others (please specify) 

8.5. eko nawadnianie  

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. 

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

10.0. GRILLE I AKCESORIA 10.0. GRILLS AND GRILL ACCESSORIES 
12.1. gazowe 12.1. gas 

12.2. węglowe 12.2. charcoal 

12.3. podpałki stałe i płynne, oraz ekopodpałki 12.3. kindling 

12.4. inne (proszę podać jakie) 12.4. other (please specify) 

11.0. OCZKA WODNE 11.0. PONDS 
13.1. wyposażenie oczek wodnych 13.1. ponds’ accessories 

13.2. urządzenia do pielęgnacji oczek wodnych 13.2. pond care equipment 

13.3. elementy dekoracyjne do oczek wodnych 13.3. pond decoration products 

13.4. chemia do pielęgnacji oczek wodnych 13.4. pond care chemicals 

13.5 rośliny wodne 13.5. water plants 

13.6. inne (proszę podać jakie) 13.6. others (please specify) 

12.0. ODZIEŻ I OBUWIE DO PRAC W OGRODZIE 12.0. GARDENING CLOTHING AND SHOES 
13.0. USŁUGI 13.0. SERVICES 
14.0. INNE 14.0. OTHERS 
 

 


