A.R.C. standards normy ARC
AIV method AIV metoda
APF živočišný bílkovinný faktor
abomasum slez
absolute feed consumption absolutní spotřeba
krmiva
absolute feed conversion ratio absolutní krmný
koeficient
absolute sheep pastures absolutní ovčí pastviny
absorption of nutrients vstřebávání živin
accepter akceptor
acceptor akceptor
acclimatation of animals aklimatizace zvířat
acclimation of animals aklimatizace zvířat
acclimatization of animals aklimatizace zvířat
aceton-butanole distillery shop acetonovobutanolové výpalky
aceton-butanole stillage acetonovo-butanolové
výpalky
acetonaemia acetonémie
acetonuria aceturie
acetylaminotrothiazole acetylaminotrothiazol
acid base equilibrium acidobazická rovnováha
acid hay kyselé seno
acid number of fat číslo kyselosti tuku
acid value of fat číslo kyselosti tuku
acidaemia acidémie
acidification of silage okyselení siláže
acidity of aqueous extract kyselost vodního výluhu
krmiva
acidity of water extract kyselost vodního výluhu
krmiva
acidophilic culture acidofilní kultura
acidophilous culture acidofilní kultura
acidophilous milk acidofilní mléko
aconitine akonitin
act of sucking sání
activation of enzyme effectiveness aktivace činnosti
enzymů
activity spectrum of antibiotics spektrum účinnosti
antibiotika
adaptation of animals adaptace zvířat
adaptation period navykací doba krmení
additional filling of silos dodatečné plnění silážních
prostorů
adequate feeding plnohodnotné krmení
adermin vitamín B6
aerophagia aerofágie
affinity for fat lipofilie
aflatoxicosis aflatoxikóza
aflatoxins aflatoxiny
air dry matter of feedstuff laboratorní sušina krmiva
Akela řepka-Akela
aklomide aklomid
albumin milk albuminové mléko
albumins albuminy
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alimentary alimentární
alimentary canal trávicí trubice
alimentary disorders alimentární poruchy
alimentary energy alimentární energie
alimentary hyperglycaemia alimentární
hyperglykémie
alimentary intoxication alimentární otrava
alimentary osteofibrilosis alimentární osteofibrilóza
alkalemia alkalémie
alkali reserve of blood alkalická rezerva krve
alkaline treatment of straw louhování slámy
alkalinity of alkaline earths of the feedstuff alkalita
alkalických zemin krmiva
alkalinity of alkalies of the feedstuff alkalita alkálií
krmiva
alkosil hliníková senážní věž se spodním odběrem
all in-all out jednorázový zástav a vyskladnění
all-day grazing celodenní pastva
allergy alergie
alpha-amylase alfa-amyláza
alpha-dextrinase alfa-dextrináza
alpha-glucosidase alfa-glukosidáza
amines aminy
amino acids aminokyseliny
aminopeptidases aminopeptidázy
ammonia water čpavková voda
ammoniated sugar beet pulp čpavkové řízky
ammonisation of feedstuffs čpavkování krmiv
amprolium amprolium
amylases amylázy
anabolic substances anabolika
anabolism anabolismus
anaemia anémie
androgens androgeny
aneurin vitamín B1
animal body conformation konstituce zvířat
animal growth růst zvířat
animal protein factor živočišný bílkovinný faktor
animals for fattening zástavová zvířata
annual balance of feedstuffs bilance krmiv
antianemic factor vitamín B12
antibiotics antibiotika
antidotes protijedy
antiemetics antiemetika
antimetabolite antimetabolit
antioxidant antioxidant
antistress mixture antistresová směs
antistress premix antistresový premix
antitoxins protijedy
antivitamin antivitamín
antritrypsin substances antitrypsinové látky
apoenzyme apoenzym
apparent biological value bilanční hodnota bílkovin
apparent digestibility coefficient of energy
koeficient bilanční stravitelnosti energie
apparent digestibility coefficient of nutrient
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koeficient bilanční stravitelnosti živiny
apparent digestible energy bilančně stravitelná
energie
apparent digestible nutrient bilančně stravitelná
živina
apparent metabolizable energy bilančně
metabolizovatelná energie
apparent net protein utilization bilanční netto
využití dusíkatých látek
aquacobalamin vitamín B12a
aromatic substances aromatické látky
artificial fistula umělá píštěl
artificial meadow umělá louka
artificial rumen umělý bachor
ascorbic acid vitamín C
ascorbigen vitamín C3
ascorbon vitamín C2
ash popeloviny
aspergillosis aspergilóza
ataractics ataraktika
attest atest
attestation atestace
aulfamidin sulfamidin
autocatalytic activation of digestive enzymes
autokatalytická aktivace trávících enzymů
autolysis autolýza
automatic feeder automatické krmítko
automatic feeding trough žlábkové krmítko
autotrophic organisms autotrofní organismy
available amino acids využitelné aminokyseliny
avenin avenin
average feed sample průměrný vzorek krmiva
average gain průměrný přírůstek
avidin avidin
avitaminosis avitaminóza
Axelsson regression equations Axelssonovy regresní
rovnice
axetoctal axetoctal
azauracil azauracil
azotobacter azotobakter
BV biologická hodnota bílkovin
baby beef maso mladých býčků
bacitracin bacitracin
back fence koncové hrazení
bacon type bekonový typ
bacteria baktérie
bacterial infection of feedstuffs bakteriální infekce
krmiva
bacteriostat bakteriostatikum
bacteriostatic bakteriostatikum
bagasse bagasa
balance barn bilanční stáj
balance cage bilanční klec
balance contingent of feedstuffs bilanční příděl
krmiv
balance of feedstuffs bilance krmiv

balance period of the experiment bilanční období
pokusu
balance trial bilanční pokus
balanced ration vyrovnaná krmná dávka
barley oats from groats production podkrupí
barm pivovarské kvasnice
basal metabolism bazální metabolismus
basal nutrient requirement základní potřeba živin
basal ration základní krmná dávka
batatas batáty
batch of feed mixture výrobní partie krmné směsi
beak zobák
beclothiamin beclotiamin
begass bagasa
begasse bagasa
beginning of weaning period začátek období odstavu
belching krkání
Beltsville system of net energy beltsvillský systém
netto energie
bentonite bentonit
beta-amylase beta-amyláza
beta-carotene beta-karoten
beta-carotin beta-karoten
betaine betain
bezoar stones bezoáry
bezoars bezoáry
bile žluč
bill zobák
bill cavity zobáková dutina
biocatalyst biokatalyzátor
biocit biocit
biofactors biofaktory
biofactors supplement doplněk biofaktorů
biogenic elements biogenní prvky
biological efficiency biologická účinnost
biological value biologická hodnota bílkovin
biomass biomasa
biosan biosan
biotin biotin
bird stomach žaludek ptáků
bishydrocoumarin dikumarol
bite sousto
bitter hořčiny
bitter substances hořčiny
biuret biuret
Blaxter system of feedstuff evaluation Blaxterův
systém hodnocení krmiv
blind gut slepé střevo
bloat nadmutí
blood coarse meal krevní šrot
blood flakes krevní vločky
blood meal krevní moučka
bone meal kostní moučka
bone precipitate kostní precipitát
botulism botulismus
botulism toxin botulotoxin
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