A.I. inseminace
A.I. apparatus inseminační souprava
A.I. index inseminační index
A.I. methods metody inseminace
APF živočišný bílkovinný faktor
abnormal litter nenormální vrh selat
abnormal shortness of the mandible horní předkus
abnormal spermatozoa abnormální spermie
abnormal spermatozoon abnormální spermie
abnormality abnormalita
abnormity abnormalita
abortion potrat
abortus potrat
absence of milk agalacie
absence of seminal fluid aspermie
absence of sexual desire anafrodosie
absence of spermatozoa aspermie
absolute frequency absolutní četnost
absolute gain in body weight absolutní přírůstek
acceptor příjemkyně
acclimatation of animals aklimatizace zvířat
acclimation of animals aklimatizace zvířat
acclimatization of animals aklimatizace zvířat
accommodation of pigs in windowless objects
ustájení v bezokenní stáji
achondroplasie achondroplasie
acute back ostrý hřbet
ad-lib feeding krmení ad libitum
adaptation of animals adaptace zvířat
adaptation of animals to climate klimatická adaptace
zvířat
adaptive value adaptační schopnost
adequate feeding plnohodnotné krmení
aetiology etiologie
after-birth zčišťování
afterbirth zčišťování, placenta
afterbirth retention zadržení lůžka
agalactia agalacie
agamic forms asexuální formy
agamy asexualita
age categories of pigs věkové kategorie prasat
age for breeding chovná dospělost
air conditioning in pig houses klimatizační zařízení
stáje
albinism albinismus
albumin milk albuminové mléko
Alentejana prase-alentejana
alimentary allergy alimentární alergie
alimentary disorders alimentární poruchy
all-in all-out system turnusový zástav, turnusový
výkrm prasat
all-value feedstuffs plnohodnotná krmiva
allelic pair alelový pár
allelic series alelická série
allelism alelismus
allelomorphic series alelická série

allergy alergie
alopecia lysost
American Landrace prase-americká landrase
amixia amixie
amixis amixie
anaemia blednička
anal region řiť
anaphrodisia anafrodosie
anatomical model umělá atrapa
animal body conformation konstituce zvířat
animal character charakter zvířat
animal for breeding chovné zvíře
animal growth růst zvířat
animal protein factor živočišný bílkovinný faktor
anoestrus neříjivost
antenatal period prenatální období
anthropozoonoses antropozoonózy
antibody protilátka
antigen antigen
antigenic factor krevní faktor
antipyrine test antipyrinová zkouška
anus řiť
aplasia aplasie
apoenzyme enzym
appearance habitus
appetite žravost
appraiser bonitér
arched back klenutý hřbet
artificial deviation of penis umělá deviace penisu
artificial insemination inseminace
artificial insemination apparatus inseminační
souprava
artificial rearing of piglets umělý odchov selat
artificial vagina umělá vagína
ascertainment of the breeding boar's fertility
zjišťování plodnosti plemenného kance
asexual forms asexuální formy
asexuality asexualita
aspermia aspermie
atavism atavismus
atrophic rhinitis sípavka
attribute kvalitativní znak
auricle ušní boltec
autoantibodies autoprotilátky
autochthonous breed autochtonní plemeno
autochthonous race autochtonní plemeno
autointoxication autointoxikace
automatic feeder automatické krmítko
automatically controlled ventilation klimatizační
zařízení stáje
autosomes autozómy
average gain průměrný přírůstek hmotnosti
average increase in body weight průměrný přírůstek
hmotnosti
average thickness of back fat průměrná výška sádla
avitaminosis avitaminóza
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baby pig sele
back hřbet
back cross zpětné křížení
back cross-breeding zpětné křížení
back crossing zpětné připařování, zpětné křížení
back fat hřbetní sádlo
back fat thickness boční výška sádla
back profile profil hřbetu
back sunken behind withers hřbet zapadlý za
kohoutkem
bacon bekon
bacon type bekonový typ
baconer type bekonový typ
bad habits of animals vady zvířat
bagun prase-baskoňské
Bakony prase-baskoňské
balance of back fat thickness vyrovnanost výšky
sádla
balance of the litter vyrovnanost vrhu selat
balance trial bilanční pokus
balanced feeding plnohodnotné krmení
balanced litter vyrovnanost vrhu selat
baldness lysost
barrenness neplodnost
barrow vepř
basic herd of sows základní stádo prasnic
basic selection základní výběr
Basque-Navarre prase-Vittoriano
Bazna prase-bazna
Bazna pig prase-bazna
bear-foot pastern medvědí spěnka
becoming pregnant zabřeznutí plemenice
bed lože
Belgian Landrace prase-belgická landrase
belly bůček
Beltsville 1 prase-beltsville 1
Beltsville 2 prase-beltsville 2
Berkshire prase-berkshirské
biofactors biofaktory
biopsy biopsie
bioptic methods of examining muscle samples
bioptické metody hodnocení masa
birth rate natalita
birth weight hmotnost vrhu při narození
bisexual population bisexuální populace
blind dug slepý struk
blind teat slepý struk
blood circulation system krvněskupinový systém
blood circulatory system krvněskupinový systém
blood coarse meal krevní šrot
blood group factor krevní faktor
blood group system krvněskupinový systém
blood groups krevní skupiny
blood letting odběr krve
blood line genealogická linie
blood meal krevní moučka

boar kanec
boar for service plemenný kanec
boar odour kančí pach
boar selection check-up prověřovací výběr kanců
boar's capacity to mate and fertilize potence
body condition kondice
body conformation habitus
body frame rámec těla
body length délka těla
body length index délkový index těla
body mass gain přírůstek
body region krajina těla
body temperature tělová teplota
body weight gain přírůstek
bone meal kostní moučka
bowleg posture šavlovitý postoj
bowlegs šavlovitý postoj
boxed pen boxový kotec
brachycephaly brachycefalie
brachygnathia horní předkus
brawny shoulder svalnatá plec
breed plemeno
breed characteristics plemenné znaky
breed characters plemenné znaky
breed traits plemenné znaky
breed type of pig plemenný typ
breeder plemenný kanec
breeder animal chovné zvíře
breeding plemenitba, plemenný chov
breeding age chovná dospělost, pohlavní dospělost
breeding aim chovný cíl
breeding animal chovné zvíře
breeding animals plemenná zvířata
breeding animals by introduced new blood přilití
krve
breeding base šlechtitelská základna
breeding condition chovná kondice
breeding dam plemenná prasnice
breeding district šlechtitelský obvod
breeding for improvement plemenářská práce
breeding group of pigs plemenná skupina
breeding herd of pigs plemenné stádo prasat
breeding line plemenná linie
breeding material plemenný materiál
breeding maturity chovná dospělost
breeding performance chovná hodnota, plemenná
hodnota
breeding pigs chovná prasata
breeding quality plemenná hodnota
breeding sow chovná prasnice, prasnice, plemenná
prasnice
breeding sow efficiency užitkovost plemenné prasnice
breeding standard plemenný standard
breeding stock plemenné jádro, plemenné stádo
prasat, plemenná zvířata, chovná prasnice
breeding unit šlechtitelská jednotka
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breeding value plemenná hodnota, chovná hodnota
breeding work plemenářská práce, šlechtitelská práce,
plemenitba
bright eyes jasné oči
brine lák
brisket plec
bristle removal odštětinování
bristles štětiny
British Landrace prase-britská landrase
brucellosis in pigs brucelóza prasat
bulk feeder zásobníkové krmítko
bull-dog head buldočí hlava
bulldog head buldočí hlava
burden stres
byre stáj
cachexia kachexie
cachexy kachexie
cadaver mršina
cage for pigs klec pro prasata
calf knee posture vbočený postoj
cannibalism kanibalismus
cannon bone holeň
carbohydrates sacharidy
carcass disposal container kafilerní box
carcass dressing percentage jatečná výtěžnost prasat
carcass length jatečná délka těla
carcass value jatečná hodnota
carcass weight hmotnost jatečně opracovaného těla
carcass weight shrinkage due to cooling down ztráty
masa vychlazením
carp back kapří hřbet
castrate řezanec
castrated sow nunva
castration kastrace
catalogue of breeding boars katalog plemenných
kanců
categories of pigs kategorie prasat
caudophagia kaudofagie
Central Commission for Selection and Recognition
Ústřední výběrová a uznávací komise
central bank of semen ústřední banka spermatu
centre of domestication domestikační centrum
certified stock uznaný chov
character of animals charakter zvířat
charge of feed mixture výrobní šarže krmné směsi
chemical composition of meat chemické složení masa
chemical composition of pork meat chemické složení
masa
chest hrudník
chine hřbet
chop kotleta
chop of pork kotleta
chromosomal aberration chromozómová aberace
chromosome chromozóm
circling disease listerióza
circumference of chest obvod hrudníku

circumference of foreshank obvod přední holeně
circumference of metacarpus obvod přední holeně
class awarded for efficiency třída za užitkovost
class awarded for fattening capacity and carcass
value třída za výkrmnost a jatečnou hodnotu
class awarded for yield třída za užitkovost
classification by descent hodnocení podle původu
classification of pig meat třídění vepřového masa
classification of pigs klasifikace prasat
claws špárky
cleansing zčišťování
clear eyes jasné oči
close breeding příbuzenská plemenitba
closed population uzavřená populace
co-variance kovariance
coarse body conformation hrubá konstituce
coat coloration barva srsti
coefficient of correlation korelační koeficient
coefficient of growth koeficient růstu
coefficient of hereditability koeficient dědivosti
coefficient of heritability koeficient dědivosti
coefficient of inbreeding koeficient příbuzenské
plemenitby
coefficient of kinship koeficient příbuznosti
coefficient of linear regression regresní lineární
koeficient
coefficient of regression regresní lineární koeficient
coefficient of relationship koeficient příbuznosti
coefficient of repeatability koeficient opakovatelnosti
coitus pohlavní kat
colibacillosis kolibacilóza
collection of breeding animals kolekce plemenných
zvířat
collection of semen odběr spermatu
collection of semen in fraction frakční odběr
spermatu
colostral milk mlezivo
colostral period období mlezivové výživy
colostrum mlezivo
colour of coat barva srsti
colour of flesh barva masa
colour of meat barva masa
colouration of hair barva srsti
colouring matter pigment
combination cross kombinační křížení
combination crossing kombinační křížení
combined selection kombinovaná selekce
combining ability kombinační návaznost
coming on heat boukání
commercial breeding užitkový chov, užitkové křížení
commercial crossing užitkové křížení
commercial management užitkový chov
commercial trend užitkový směr
commercial type of pig užitkový typ
Committee for Breeding Pig Classification výběrová
komise
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