1,1–ไดเมทิลพิเพริดิเดียม 1,1–dimetylpiperidinium
1,2–ไดโบรโมมีเธน 1,2–dibrommetan
2,4,5–ที 2,4,5–t
2,4,5–ทีพี 2,4,5–tp
2,4–เดส 2,4–des
2,4–ไดไนโตรฟี นอล 2,4–dinitrofenol
2,4–ไดคลอโรฟี นอกซีอะซีติคแอซิค kyselina 2,4–
dichlorfenoxyoctová
เกณฑ์ การคัดเลือก selekční kritéria
เกมการจัดการ podnikatelské hry
เกรปไฮยาซินธ์ modřence
เกรพฟรู ท grapefruity
เกลเดอแลนด์ gelderland
เกล็ด šupiny
เกล็ดเลือด destičky
เกล็ดปลา rybí šupiny
เกลือ soli
เกลือแกง kuchyňská sůl
เกลือแร่ živné soli
เกลือแร่ (สารอาหาร) minerální soli (živiny)
เกลือแร่ เสริมอาหาร minerální přísady
เกลือของกรดอนินทรี ย์ soli anorganických kyselin
เกลือของกรดอินทรีย์ soli organických kyselin
เกลือปรุ งรส stolní sůl
เกลืออินทรีย์ organické soli
เกวียน káry
เกษตรกร zemědělci
เกษตรกรรม zemědělství
เกษตรกรรมแบบประณีต intenzívní zemědělství
เกษตรกรรมทางเลือก alternativní zemědělství
เกษตรกรรายย่ อย drobní farmáři
เกษตรชลประทาน závlahové hospodářství
เกษตรชี วพลวัตร biodynamické zemědělství
เกษตรนํา้ ฝน hospodářství zavlažovaná deštěm
เกษตรนิเวศน์ ekologické zemědělství
เกษตรยัง่ ยืน samozásobitelské hospodaření
เกษตรอินทรีย์ organické zemědělství
เกสรเพศเมีย pestík
เกสรเพศผู้ soubor tyčinek
เกสรตัวผู้ pyl
เกอคิน okurky nakládačky
เกาลัด (ต้ นไม้ ) kaštanovníky
เกาลัดจีน (ต้ นไม้ ) kaštanovník čínský
เกาลัดญีป่ ุ่ น (ต้ นไม้ ) japanese chestnut
เกาลัดยุโรป (ต้ นไม้ ) kaštanovník setý

เกาลัดสแปนิช (ต้ นไม้ ) kaštanovník jedlý
เกาะ ostrovy
เกาะเซลีเบส celebes
เกาะนอร์ ฟอร์ ก ostrov Norfolk
เกาะบิลลิทนั billiton
เกาะปะการัง atoly
เกีย่ วกับโครงสร้ างพืน้ ผิวโลก tektonika
เขตเนียอาร์ กติก neoarktická oblast
เขตเมดิเตอเรเนียน státy Středozemního moře
เขตเมดิเตอร์ เรเนียน středozemní pásmo
เขตเศรษฐกิจพิเศษ výhradní ekonomická pásma
เขตเอธิโอเปี ย etiopská oblast
เขตแปซิฟิกตอนกลาง střední tichý oceán
เขตแปซิฟิกตะวันตกกลาง středozápadní tichý oceán
เขตแปซิฟิกตะวันออกกลาง východní střední tichý
oceán
เขตแล้ ง suché oblasti
เขตแห้ งแล้ ง aridní oblasti
เขตแอนตาร์ กติกและแอตแลนติก antarktický Atlantský
oceán
เขตแอนตาร์ กติกา antarktická oblast
เขตโอเรียนตัล oblast východu
เขตกึง่ แห้ งแล้ ง semiaridní oblasti
เขตกึง่ ชื้น subhumidní zóny
เขตกึง่ ร้ อน subtropické oblasti
เขตกึง่ อาร์ คติก subarktická oblast
เขตขั้วโลก polární oblasti
เขตชื้น humidní oblasti
เขตทะเลทราย pouště
เขตทะเลนํา้ ลึก pelagické oblasti
เขตทางนิเวศวิทยา ekologická pásma
เขตทีแ่ บ่ งตามชี วภูมิศาสตร์ biogeografické oblasti
เขตทีแ่ บ่ งตามพฤกษภูมิศาสตร์ fytogeografické oblasti
เขตทีแ่ บ่ งตามสั ตวภูมิศาสตร์ zoogeografické oblasti
เขตนํา้ ค้ างแข็ง oblasti věčného ledu
เขตนีโอทรอปิ ก neotropická oblast
เขตพาแลอาร์ กติก paleoarktická oblast
เขตพืน้ ทะเลชายฝั่ง bentické pásmo
เขตพืน้ ทะเลชายฝั่งถึงท้ องทะเล batyálně bentické pásmo
เขตพืน้ ทะเลลาดทวีป batyální pásmo
เขตพืน้ ทะเลลึก hlubinné oblasti
เขตพืน้ ทะเลลึกถึงท้ องทะเล abysobentické pásmo
เขตภูเขาไฟ sopečné oblasti
เขตภูมิอากาศ klimatické oblasti
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เขตภูมิอากาศของดิน půdní zóny
เขตภูมิอากาศชื้น vlhké klimatické oblasti
เขตร้ อน tropická pásma
เขตร้ อนชื้น vlhké tropy
เขตสามเหลีย่ มอเมคูโรล federální území Delta Amacuro
เขตหนาวเย็น chladná pásma
เขตห้ ามล่ าสั ตว์ obory
เขตหิมาลัย himalájská oblast
เขตอบอุ่น mírná pásma
เขตออสเตรเลีย australská oblast
เขตอาร์ กติก arktická oblast
เขตอุตุเกษตร agroklimatické oblasti
เขตฮอลอาร์ กติก holoarktická oblast
เขาสั ตว์ rohy
เขื่อน přehrady
เขื่อนดิน sypané přehrady
เค้ ก koláče
เคคอส caicos
เคซีน kazeín
เคปเปอร์ kapary
เคมี chemie
เคมีเซลล์ ภูมิค้ ุมกัน imunocytochemie
เคมีของดิน půdní chemie
เคมีชีวภาพ biologická chemie
เคมีบรรยากาศ chemie atmosféry
เคมีวเิ คราะห์ analytická chemie
เคมีอนุกรมวิธาน chemotaxonomie
เคย์ แมนแบรค Cayman Brac
เครือข่ ายใยประสาท neuronová síť
เครือข่ ายการกระจาย distribuční sítě
เครือข่ ายการวิจัย výzkumné sítě
เครือข่ ายชลประทาน zavlažovací sítě
เครือข่ ายอุตุนิยมวิทยา meteorologické sítě
เครื่องเก็บเกี่ยว sklízecí stroje
เครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ sklízeče zrnin
เครื่องเก็บเกี่ยวแบบวางราย žací stroje
เครื่องเก็บเกี่ยวผลไม้ sklízeče ovoce
เครื่องเก็บเกี่ยวพืชผัก sklízeče zeleniny
เครื่องเก็บเกี่ยวพืชหัว sklízeče okopanin
เครื่องเก็บเกี่ยวพืชอาหารสั ตว์ sklízecí řezačky
เครื่องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ sluneční kolektory
เครื่องเกลี่ยดิน buldozery
เครื่องเกลี่ยพลิกหญ้ า čechrače
เครื่องเกลี่ยหญ้ าเป็ นแถว řádkovače

เครื่องเกี่ยวนวด sklízecí mlátičky
เครื่องเกี่ยวหญ้ า řádkovací žací stroje
เครื่องเขย่ าต้ นไม้ střásače plodů
เครื่องเทศ koření
เครื่องเผาไหม้ ระบบไซโคลน cyklónové spalovací komory
เครื่องเผาไหม้ ระบบฟลูอดิ ไดซ์ เบด fluidní spalovací komory
เครื่องเร่ งปฏิกิริยาเอนไซม์ enzymové reaktory
เครื่องเร่ งปฏิกิริยาชี วเคมี biochemické reaktory
เครื่องเร่ งปฏิกิริยาชี วภาพ bioreaktory
เครื่องเร่ งปฏิกิริยาชี วภาพแบบแผ่ นฟิ ล์ ม biofilm reactors
เครื่องเร่ งปฏิกิริยาชีวภาพแบบใช้ แสง fotobioreaktory
เครื่องเร่ งปฏิกิริยาชี วภาพแบบฟลูอดิ ไดซ์ เบด fluidní reaktory
เครื่องเรือน nábytek
เครื่องแบบหยอดเหรี ยญ prodejní automaty
เครื่องแยก separátory
เครื่องแยกชนิด třídící stroje
เครื่องแยกประเภท třídičky
เครื่องแยกหิน sběrače kamenů
เครื่องแลกเปลีย่ นความร้ อน výměníky tepla
เครื่องใช้ náčiní
เครื่องใน vnitřnosti
เครื่องใส่ ปุ๋ยเหลวแขวนลอย rozmetadla kejdy
เครื่องให้ นํา้ napaječky
เครื่องให้ นํา้ (การชลประทาน) kapkovače
เครื่องให้ ปุ๋ยเหลว rozmetadla kapalných hnojiv
เครื่องให้ ปุ๋ยก๊ าซเหลว rozmetadla plynných zkapalněných hnojiv
เครื่องให้ อาหารเม็ด dávkovače koncentrovaných
krmiv
เครื่องให้ อาหารเหลว dávkovače tekutých krmiv
เครื่องให้ อาหารสั ตว์ dávkovače krmiv
เครื่องไถย่ อยดิน kultivátory
เครื่องไล่ นก plašiče ptactva
เครื่องกดอัด lisy
เครื่องกรอง filtry
เครื่องกรองอากาศ čističky vzduchu
เครื่องกลัน่ (โรงกลั่น) destilační přístroj
เครื่องกะเทาะเปลือก drhlíky
เครื่องกั้น vodní přehrady
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า elektrické generátory
เครื่องกีดกั้นคลืน่ vlnolamy
เครื่องขนดิน čelní shrnovače
เครื่องขนย้ ายหีบห่ อ pneumatický dopravník balíků

2

