abortive mitosis abortivní mitóza
abortus potrat, zmetání plemenice
About Face ibišek-About Face
above-ground nadzemní
above-ground biomass nadzemní biomasa
above-ground part of a plant nadzemní část rostliny
above-ground stem nadzemní stonek
Abracadabra růže-Abracadabra
Abraham Darby růže-Abraham Darby
abrasio abraze
abrasion abraze, obroušení, obrusivost, obrušování,
oděrka, odírání, opotřebování
abrasion resistance odolnost proti abrazi
abrasive resistance odolnost proti odírání
abreast milking parlour dojírna s dojícími stáními
vedle sebe
Abro Damline ovce-Abro Damline
abruption abrupce
abscess absces
abscissa abscisa, osa x, úsečka
abscission oddělení, odříznutí
absence of feather absence opeření
absence of horn bezrohost
absence of horns bezrohost
absence of milk agalakcie
absence of milk secretion agalakcie
absence of pain analgesie
absence of seminal fluid aspermie
absence of sexual desire anafrodosie
absence of spermatozoa aspermie
absolute absolutní, naprostý, úplný
absolute air capacity absolutní vzdušná kapacita
absolute feed consumption absolutní spotřeba
krmiva
absolute feed conversion ratio absolutní krmný
koeficient
absolute form factor absolutní výtvarnice
absolute form quotient absolutní tvarový kvocient
absolute frequency absolutní četnost
absolute gain absolutní přírůstek
absolute gain in body weight absolutní přírůstek
absolute humidity absolutní vlhkost
absolute immunity absolutní vzdornost
absolute moisture capacity absolutní vodní kapacita,
cita
absolute seed weight emen
absolute shhep pastures absolutní ovčí pastviny
absolute weight of seed absolutní hmotnost semen
Absolutely růže-Absolutely
absorbency absorpce
absorbent absorbent
absorber absorbér
absorbing complex lex
absorbing root kořen absorbující vodu a minerální
živiny
absorption absorpce, nasávání, pohlcování, tlumení,

vstřebávání
absorption complex lex
absorption of nutrients vstřebávání živin
abundance abundance, hojnost, nadbytek, početnost,
relativní zastoupení
Abundance růže-Abundance
abundance zastoupení
abundance changes abundanční dynamika
abundance dynamics abundanční dynamika
abutment dotyk, opěrný pilíř, vyztužený břeh
Abyssinian ibex koza-etiopský kozorožec, kozahabešský kozorožec, koza-Wali
Abyssinian short-eared koza-etiopská krátkouchá,
koza-habešská krátkouchá
acacia akácie arabská, akácie senegalská
acajou ledvinovník západní, mahagon
acanthopores akantopory
Acapulco růže-Acapulco
acaricide akaricid
acarid zákožka
acarpy bezsemennost
accelerated erosion urychlená eroze
acceleration urychlení, zrychlení
Accent brambor-Accent, fuchsie-Accent, růže-Accent
acceptance přejímací řízení
acceptance attitude for mating přisedání
accepter akceptor
acceptor akceptor, příjemkyně
access road příjezdová cesta, přístupová cesta
accessibility dostupnost, přístupnost
accessible přístupný
accessories příslušenství
accessory akcesorický, akcesorní, druhotný, připojený
accessory chromosome akcesorní chromozóm
accessory plume vedlejší prapor
accessory species akcesorická dřevina
accessory teat mezistruk
Acchai cattle zebu-lohani
accident úraz
accident prevention technika bezpečnosti a ochrany
zdraví, úrazová prevence
accident risk úrazové riziko
accidental sport náhodná mutace
Acclamation fuchsie-Acclamation
acclimatation of animals aklimatizace zvířat
acclimated aklimatizovaný
acclimation aklimatizace
acclimation of animals aklimatizace zvířat
acclimation of cattle aklimatizace skotu
acclimatisation aklimatizace, přizpůsobení se
acclimatization aklimatizace
acclimatization of animals aklimatizace zvířat
acclimatization of cattle aklimatizace skotu
Accolade růže-Accolade
accommodation akomodace
accommodation milk předisponované mléko
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acid hay kyselé seno
acid humus kyselý humus
acid number of fat číslo kyselosti tuku
acid precipitation kyselé srážky
acid producing bacteria kyselinotvorné baktérie
acid rain kyselý déšť, kyselé srážky
acid soil kyselá půda
acid value číslo kyselosti
acid value of fat číslo kyselosti tuku
acid whey kyselá syrovátka
acid-proof kyselinovzdorný
acidantera acidantera
acidemia acidémie
acidic kyselý
acidic depositions kyselé depozice
acidic precipitation kyselé srážky
acidic reaction kyselá reakce
acidic site kyselé stanoviště
acidic soil kyselá půda
acidification acidifikace, fermentace, kvašení, kysání,
okyselení, okyselování
acidification of silage okyselení siláže
acidify kysnout, okyselit
acidity acidita, kyselost
acidity degree stupeň kyselosti
acidity of aqueous extract kyselost vodního výluhu
krmiva
acidity of water extract kyselost vodního výluhu
krmiva
acidity test stanovení stupně kyselosti
acidophilic culture acidofilní kultura
acidophilic milk acidofilní mléko
acidophilous culture acidofilní kultura
acidophilous milk acidofilní mléko
acidophilus milk acidofilní mléko
acidophobous plant acidofobní rostlina
acidosis acidóza
acidulate zakysat
acidulated milk nakyslé mléko
aclomid aklomid
aclomide aklomid
Acme harrow brány "Acme" s tupým rámem a hřeby
zahnutými zpět
acoel bezstřevní
acoelic flatworm bezstřevní
Acoma kosatec-Acoma, růže-Acoma
aconitine akonitin
acorn žalud
acorn barnacle svijonožec, žaludovec
acorn cup číška žaludu
acorn-worm žaludovec
acornworm žaludovec
acoustic akustický, sluchový
acoustic board akustická deska
acquire získat
acquired akvírovaný, druhotný, získaný

accommodation of pigs in windowless objects
ustájení v bezokenní stáji
accompaniment doprovod
according to the spirit of v duchu
account konto, zpráva, účet
accountancy účetnictví, účetní evidence
accountant účetní
accounting výpočet, účetnictví, účetní evidence
accounting centre středisko
Accra ibišek-Accra
accredited poultry stocks uznané chovy drůbeže
accretion nános, náplav, organický růst, přírůstek
accronization of poultry meat akronizace drůbežího
masa
accumulation akumulace, nahromadění
accumulation of capital akumulace kapitálu
accumulation of starch hromadění škrobu
accumulator akumulátor
accumulator felling head kácecí hlavice pro více
stromů
accumulator-type felling head akumulující kácecí
hlavice
accuracy přesnost, správnost
Ace Of Hearts ibišek-Ace Of Hearts
Ace of Diamonds růže-Ace of Diamonds
acentric acentrický
acentric chromosome acentrický chromozóm
acentric inversion acentrická inverze
acephal bezhlavý
acerifolia ibišek-acerifolia
acetic bacteria baktérie octového kvašení
aceton-butanole distillery shop acetonovobutanolové výpalky
aceton-butanole stillage acetonovo-butanolové
výpalky
acetonaemia acetonémie
acetonuria acetonurie, aceturie
Acey Deucy růže-Acey Deucy
Achat kukuřice-KWS 200, hlávkový salát-Achát
achene nažka
Achgt hlávkový salát-Achát
Achim fazol-Achim
achimenes bouloň
achondroplasia achondroplasie
achromabacter achromabacter
achromasie achromazie
achromatic achromatickiý
achromatic figure achromatická figura
acid kyselý
Acid Wash ibišek-Acid Wash
acid base balance acidobazická rovnováha krve
acid base equilibrium acidobazická rovnováha krve
acid casein kyselý kazeín
acid coagulum sraženina kyselá, sraženina mléčná
acid curd cheese kyselý sýr
acid depositions kyselé depozice
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acquired character získaný znak
acquired characteristics získané vlastnosti
acquired immunity získaná vzdorost
acquired resistance získaná odolnost
acquired trait získaný znak
acquisition nabytí, získání
acquisition costs pořizovací náklady
acquisition feeding nabávací sání
acquisition-feeding period doba nabývacího sání
acreage výměra
acrid lobelia lobelka
acridid saranče
acridid grasshopper saranče širokokřídlá
acridoid saranče
acridoid grasshopper saranče
Acrobat ibišek-Acrobat
acrocentric akrocentrický
acropetal akropetální
acropetal necrosis akropetální nekróza
acropetal virus florikolní virus
acropora větevník Elseyův
act dokument, čin, zákon
Act of Grace fuchsie-Act of Grace
act of sucking sání
acting působící
actinia sasanka
actinization aktinizace
actinobacillus původce vozhřivky
actinomycete aktinomyceta
actinomycetes aktinomycety
action chod
Action hlávkový salát-Action
action jednání, působení, činnost, čin
activated aktivovaný, oživený
activated sludge aktivovaný kal, oživený kal
activation aktivace
activation of enzyme effectiveness aktivace činnosti
enzymů
active aktivní, činný
active humus aktivní humus
active ingredient aktivní ingredience, účinná látka
active principle aktivní ingredience, aktivní látka,
toxická látka účinná látka
active resistance aktivní odolnost
active substance aktivní látka, účinná látka
active uptake aktivní příjem
active virus infekční virus
activity aktivita, činnost
activity spectrum of anbiotics spektrum účinnosti
antibiotika
actual aktuální, momentální, skutečný, současný
actual costs skutečné náklady
actual evapotranspiration aktuální evapotranspirace
actual moisture momentální vlhkost
actual price pořizovací cena
actual soil moisture okamžitá vlhkost půdy

actual temperature in incubator skutečná teplota
v líhni
acuity ostrost, pronikavost
aculeate žahadloví
aculeate hymenoptera žahadloví
aculpin vranka
acupuncture akupunktura
acute akutní
acute back ostrý hřbet
acute disease akutní choroba
acute gout dna drůbeže
acute laminitis schvácení paznehtů
acute phase šoková fáze
acute phase of infection akutní fáze nákazy
acute symptom akutní příznak
ad-lib feeding krmení ad libitum
Ada ibišek-Ada
Ada Hindley fuchsie-Ada Hindley
Ada May Smith ibišek-Ada May Smith
Ada Perry fuchsie-Ada Perry, růže-Ada Perry
Adagio fuchsie-Adagio
Adair Roche růže-Adair Roche
Adal koza-Adal
Adali ovce-Adali
Adam ibišek-Adam, oves-Adam, růže-Adam
Adam Lee ibišek-Adam Lee
Adam Messerich růže-Adam Messerich
Adam's Reef ibišek-Adam's Reef
Adam's-needle juka vláknitá
Adamare ibišek-Adamare
Adamawa Fulani skot-adamawa
Adamawa cattle skot-adamawa
Adams Smile růže-Adams Smile
Adams crab apple jabloň-Adams
Adams needle juka vláknitá
Adani koza-Adani
adaptability adaptabilita, přizpůsobivost
adaptation adaptace, přepracování, přizpůsobení
adaptation of animals to climate klimatická
adaptace zvířat
adaptation of animals adaptace zvířat
adaptation period navykací doba krmení, návykové
období krmení
adaptation to climate klimatická adaptace
adaptive value adaptační schopnost
adaptivity přizpůsobivost
Adcock's dwarf Japanese white pine borovice
drobnokvětá-Adcock's Dwarf
adder's tongue fern jazyk hadí
addiction návyk
adding yeast to feeds drožďování krmiv
addition doplněk, přidání
additional doplňkový, přídavný
additional dressing přihnojování
additional fertilising přihnojování
additional filling of siols dodatečné plnění silážních
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