A.I. card inseminační karta
abdomen břicho
abdominal region břicho
Aberdeen-Agnus cattle skot-aberdeensko-anguský
abnormal lactation nenormální laktace
abnormal lactation period nenormální laktace
abnormal milk colour nenormální barva mléka
abnormal milk taste nenormální chuť mléka
Abondance cattle skot-abondanský
abortion zmetání plemenice
abortus zmetání plemenice
abreast milking parlour dojírna s dojícími stáními vedle sebe
absence of horn bezrohost
Acchai cattle zebu-lohani
acclimation of cattle aklimatizace skotu
acclimatization of cattle aklimatizace skotu
acidophilic milk acidofilní mléko
acidophilous milk acidofilní mléko
Adamawa Fulani skot-adamawa
Adamawa cattle skot-adamawa
adaptation of animals adaptace zvířat
adaptation to climate klimatická adaptace
adult manure cattle dospělý skot
African breeds africká plemena
African breeds of cattle africká plemena
African buffalo kaferský buvol
Africander cattle skot-afrikander
afterbirth cleansing čištění při porodu
age categories of cattle věkové kategorie skotu
age of the first calving doba prvního otelení
Akou zebu-bílý fulani
Ala-Tau cattle skot-alautský
Albanian buffalo albánský buvol
Alentejo skot-alentejský
Alentejo cattle skot-alentejský
Algrave cattle skot-algravský
aliquot milk sample poměrný vzorek mléka
Allgau cattle skot-algavský, skot-německý hnědý
Allgauer cattle skot-algavský
American Friesian cattle skot-holštýnsko-fríský
Amritmahal cattle zebu-hallikar
analysis record rozborový protokol
analysis statement rozborový protokol
Anatolian Black cattle skot-anatolský černý
Anatolian Red cattle skot-anatolský červený
Anatolian buffalo antaloský buvol, skot-turecký
buvol
Anatolian cattle skot-okšanský
Andalusian Black cattle skot-andaluský černý
Andalusian Brown cattle skot-andaluský hnědý
Angeln cattle skot-angelnský červený
angle of pastern úhel spěnkový
Angoni Zebu skot-angoni
angular rump rohatá záď

animal age estimate odhad stáří skotu
animal nature charakter zvířat
Ankole Longhorn cattle skot-ankolský
Ankole cattle skot-ankolský
Annamese cattle skot-vietnamský červený
annual balance roční uzávěrka
annual lactation balance roční uzávěrka za
laktace
annual milk yield roční dojivost
anoa anoa
anterior limb hrudní končetina
anterior part of the head čelo
anterior-posterior chest width index index
přední a zadní šířky hrudníku
anthrax sněž slezinná
Aosta cattle skot-valdostánský
appraisal oceňování
approved bull prověřený býk
approved sire prověřený býk
Apulian cattle skot-apulský
Aquitane Blond cattle skot-akvitánský plavý
Aquitanian Blond cattle skot-akvitánský plavý
Arab zebu-azaouak, zebu-severosúdánský krátkorohý, zebu-shuwa
Arab cattle skot-arabský
Arabian cattle skot-arabský
arched back ostrý hřbet
Armorican cattle skot-armorikánský
arni arni
Arouca cattle skot-aroucský
artificial insemination inseminace
Arvi cattle zebu-gaolao
ascending lactation stage vzestupná fáze laktace
ascending stage of lactation vzestupná fáze
laktace
Asiatic breeds of cattle asijská plemena skotu
Askhi cattle skot-okšanský
Astrakhan cattle skot-astrachánský, skot-kalmycký
Asturian cattle skot-asturský
asymmetric udder nepravidelné vemeno
Aubrac cattle skot-aubracský
aurochs pratur
Australian Illawara Shorthorn skot-illawara
Australian breeds of cattle australská plemena
skotu
Austrian Blond cattle skot-korutanský pravý
Austrian Brown cattle skot-rakouský hnědý
Austrian Simmental cattle skot-rakouský strakatý
Austrian Spotted cattle skot-rakouský strakatý
Austrian Yellow cattle skot-rakouský žlutý
Austrian breeds rakouská plemena skotu
Austrian breeds of cattle rakouská plemena skotu
average daily gain průměrný denní přírůstek
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beef breeds žírná plemena skotu
beef cattle žírný skot
beef type žírný typ
beefmaster skot-beefmaster
begetter plemeník
Beheri buffalo buvol-beheri, buvol-menufi
Beirut cattle skot-libanonský
Belgian White and Blue Pied skot-středobelgický
a hornobelgický
belly břicho
belly floor line dolní linie břicha
belt pás, pásek
Belted Galloway cattle skot-gallowayský přepásaný
Beshtuzev cattle skot-bestuževský
between-calving interval mezidobí
between-calving time mezidobí
Beyrouth cattle skot-libanonský
Bhadawari buffalo buvol-bhadawari
Bhagnari cattle skot-bhagnari
Bhavanagri buvol-jaffabaradi
bicuspids středáky
biestings mlezivo
birth porod
bison bizon
Bisre skot-džola
Bisre cattle skot-golanský
Black Carpetana cattle skot-avilský
Black Pied Aosta cattle skot-valdostánský černostrakatý
Black Pied East Friesian skot-východofríský
Black Pied Lowland breeds černostrakatá nížinná
plemena
Black Pied cattle skot-fríský
Black Pied cattle in the USSR černostrakatý skot
v SSSR
Black Spotted cattle skot-freiburský
Black Trondheim cattle skot-trondheimský bočně
zbarvený
Black and White Holland cattle skot-holandskofríský
Black and White cattle skot-fríský
Black-and-White Swedish cattle skot-švédský
nížinný
Blacksided Trondheim and Nordland cattle
skot-trondheimský bočně zbarvený
blaze hvězda
blood analysis of bulls krevní zkouška u býků
blood test krevní zkouška u býků
blow-out belly senné břicho
Blue skot-středobelgický a hornobelgický
Blue Albion cattle skot-modrý albion
Blue English cattle skot-modrý albion
body coat colour plášťové zbarvení
body construction indices index stavby těla
body forepart předotrupí

average daily gain for the pasture herd turnover průměrný denní přírůstek za celý obrat stáda
average daily increase průměrný denní přírůstek
average gain průměrný přírůstek
average increase průměrný přírůstek
average lactation order průměrné pořadí laktace
average milk output per min průměrný minutový
výdojek
average milk yield per min průměrný minutový
výdojek
average total milk output průměrný celkový
výdojek
average total milk yield průměrný celkový výdojek
Avila cattle skot-avilský
Awankari cattle skot-dhanni
Ayshire breed of cattle skot-ayshirský
Ayshire cattle in the USA ayshirský skot v USA
Azaouak zebu-azaouak
Azerbaijan buffalo sovětský buvol
back of neck zátylek
backside hýždě
bacon slanina
Bahu zebu-lugware
bail kotec
Bakosi cattle skot-západoafrický krátkorohý
Baladi buvol-beheri
Baladi cattle skot-okšanský
Balcan cattle skot-ilyrský
Balinese cattle bali
band pásek
band measures páskové míry
Bang's disease brucelóza, nakažlivé zmetání
Bannai cattle zebu-kanrej
banteng banteng, patur
Banyo cattle banyo
Barco-Piedrahita skot-avilský
Barotse cattle barotse
barrel střední část trupu
barrelled chest sudovitý hrudník
barrelled thorax sudovitý hrudník
barren animal jalovice
Barroso cattle skot-barosský
barymetrics barymetrika
base of tail kořen ocasu
Basque cattle skot-pyrenejský
Batangas cattle batangas
Bazas cattle skot-bazaský
be on heat říje skotu
beam balance přezmenová váha na mléko
beam scale přezmenová váha na mléko
beam scales přezmenová váha na mléko
bearing room porodna
bed lehárna
Bedouin cattle skot-okšanský
Beef Shorthorn cattle skot-žírný shorthorn
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body framework of cattle tělesný rámec skotu
body length index délkový index těla
body robustness index after Roher Roherův
index mohutnosti těla
body weight index index tělesné váhy
Boenca cattle skot-nďdama
boggy joints houbovité klouby
Bohemian Spotted cattle skot-čerský strakatý
Bokoloji zebu-sokoto
bone index index kostnatosti
Bonsmara breed of cattle skot-bonsmara
Bonyhadi cattle skot-bonyhádský
Boran cattle skot-boranský
Bordeaux cattle skot-bordeauxský
Borzderes cattle skot-borzderešský
Bosnian cattle skot-buša
bottle teat nálevkovitý struk
box box, kotec, stání
Bradford cattle skot-bradford
Brahman cattle skot-brahamanský
Brangus cattle skot-brangusský
Brazilian Polled cattle skot-brazilský bezrohý
breast prsa
breast-bone region krajina hrudní kosti
breech hýždě
breed of cattle skot-beefmaster
breed points plemenné znaky
Breeder's council chovatelská rada
breeders rearing cattle chovný skot
breeding age of cattle pohlavní dospělost skotu
breeding animal plemenné zvíře
breeding book plemenná kniha
breeding bull plemeník, plemenný býk
breeding bull register registr plemenného býka
breeding cattle chovný skot, plemenný skot
breeding cow plemenice skotu
breeding dam plemenice skotu
breeding farm animals chov hospodářských
zvířat
breeding herd of cattle plemenné stádo skotu
breeding herd of cows matečné stádo krav
breeding standard of cattle plemenný standard
skotu
breeding stock chovný skot, matečné stádo krav,
plemenný skot
breeding stock of cattle plemenné stádo skotu
breeding stocks plemenné jádro
breeding unit chovná jednotka
breeding value for butterfat content plemenná
hodnota pro tučnost
breeds of cattle for fattening žírná plemena skotu
breeds of cattle in the USSR sovětská plemena
skotu
Breton skot-bretoňský černostrakatý
Breton Black Pied cattle skot-bretoňský černostrakatý

British Friesian breed skot-britský fríský
British White skot-bílý parkový
British breeds of cattle britská plemena skotu
Brittany Black and White skot-bretoňský černostrakatý
broad back široký hřbet
broad forehead úzké čelo
broad loin široká bedra
broad neck široký krk
broad withers široký kohoutek
Brown Alpine cattle skot-alpský hnědý
Brown Atlas cattle skot-hnědý atlaský
Brown Mountain cattle skot-algavský, skotalpský hnědý, skot-hnědý horský
brucellosis brucelóza, nakažlivé zmetání
buffalo buvol
buffalo breeds plemena buvolů
Bukedi zebu-bukedi
bulbous horns věncovité rohy
Bulgarian buffalo bulharský buvol
bulky foods objemná krmiva
bull býk
bull analysis for breed plemenná analýza býků
bull analysis for breeding plemenná analýza
býků
bull calf býček
bull categorization kategorizace býků
bull descendants potomstvo býka
bull fattening record kontrolní výkrm býků
bull fattening test kontrolní výkrm býků
bull for service plemeník, plemenný býk
bull neck býčí šíje
bull offspring potomstvo býka
bull pedigree certificate potvrzení o původu
plemenného býka
bull progeny potomstvo býka
bull relative breeding value relativní plemenná
hodnota býka
bull ring nosní kroužek
bull semen bank banka
bull under testing prověřovaný býk
bull's hereditary card after Krallinger dědičnostní list býka podle Krallingera
bull's hereditary certificate after Krallinge
dědičnostní list býka podle Krallingera
bull's hereditary potency dědičná potence býka,
dědičná potence býka
bull-neck býčí šíje
bulldoglike head buldočí hlava
bullish cow býčice
bullneck býčí šíje
bullock mladý býk, vůl
bunch of hairs čupřina
Burmese buffalo barmský buvol
Busa cattle skot-buša
Bushuev cattle skot-bušuevský
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