乳多空病毒科 papovaviry
地理分布 geografické rozšíření
密歇根州 Michigan
杀生物剂 pesticidy
染色体畸变 chromozomální aberace
栒子属 skalník
桃属 mandloň
桑(植物) morušovník bílý
植物气候学 fytoklimatologie
猎物 zvěř
环状病毒属 orbivirus
粘蛋白 mucin
细小病毒科 parvoviry
绵蚧属 puklice
肌球蛋白 myosin
脂肪醇 mastné alkoholy
脱脂蛋白 apolipoproteiny
膀胱 močový měchýř
菜豆 fazol obecný
虹彩病毒科 iridoviry
软蚧属 puklice
限制性核酸内切酶 dezoxyribonukleáza
限制性核酸内切酶 restriktivní enzymy
集材设备 zařízení na těžbu dřeva
鬃球蚧属 puklice
鳄梨 avokádo
黑盔蚧属 puklice
1,2‐二溴乙烷 1,2‐dibrommetan
1,2‐二苯乙烯 stilben
1,5‐二磷酸核酮糖加氧酶 ribulózo‐1,5‐
difosfát oxygenáza
1,5‐二磷酸核酮糖羧化酶 ribulózo‐1,5‐
difosfát karboxyláza
2,4,5‐涕 2,4,5‐t
2,4,5‐涕丙酸 fenoprop
2,4‐二氯苯氧基乙酸 kyselina 2,4‐
dichlorfenoxyoctová
2,4‐二硝酚 2,4‐dinitrofenol
2,4‐滴丙酸 dichlorprop
2,4‐滴乙基硫酸钠 disul
2甲4氯 MCPA
2甲4氯丁酸 MCPB
3‐吲哚乙酸 kyselina indoloctová
3‐羟基丁酮 acetoin
5‐羟色胺 serotonin
6‐磷酸葡糖异构酶 glukózo‐6‐fosfátizomeráza
6‐磷酸葡糖脱氢酶 glukózo‐6‐
fosfátdehydrogenáza
7‐羟基‐4‐甲氧异黄酮 formomonetin
AI(人工授精) umělé oplodnění
B‐淋巴细胞 B‐lymfocyty
B‐细胞 b buňky
CMV cucumovirus mozaiky okurek
C型肿瘤病毒 onkovirus typu C
DFD肉 tmavé tuhé suché maso
DNA‐DNA杂交 hybridizace DNA‐DNA
DNA复制 replikace DNA
DNA指纹分析 identifikace DNA
DNA杂交 hybridizace DNA
DNA裂解 štěpení DNA
DNA转录 transkripce DNA
F1代杂种 F1 hybridy
F2代杂种 F2 hybridy
F‐2毒素 toxin f‐2
F3代杂种 F3 hybridy
FMD病毒 virus slintavky a kulhavky
HT‐2毒素 toxin ht‐2
in sacco实验(拟) pokusy in sacco
MHC系统 hlavní histokompatibilní systém

N‐乙酰葡糖胺 acetylglukosamin
N‐甲基甘氨酸 sarkosin
T‐2毒素 toxin T‐2
T‐淋巴细胞 T‐lymfocyty
T‐细胞 t buňky
X‐射线 rentgenové paprsky
X‐射线光谱 rentgenová spektroskopie
X‐射线照射 ozařování rentgenem
X线断层摄影 tomografie
α半乳糖苷酶 alfa‐galaktosidáza
α淀粉酶 alfa‐amyláza
α‐病毒 alfavirus
α葡糖苷酶 alfa‐glukosidáza
β‐乳球蛋白 beta‐laktoglobulin
β匍聚糖酶 beta glukanóza
β半乳糖苷酶 beta‐galaktosidáza
β‐吲哚乙酸 kyselina indolyloctová
β呋喃果糖苷酶 beta‐fruktofuranosidáza
β淀粉酶 beta‐amyláza
β葡糖苷酶 beta‐glukosidáza
γ‐3‐吲哚丁酸 kyselina indolmáselná
γ‐六六六 gama‐BHC
γ‐射线照射 gama ozářování
γ‐氨基丁酸 GABA
γ‐辐射 gama záření
δ‐射线 paprsky delta
形目 tinamy
草属 smělek
龟属 kareta
孔菌属 sírovec
属 stolístek
一体化 integrace
一侧胴体 jateční půlky
一元胺 monoaminy
一化象甲姬蜂 bathyplectes anurus
一品红 pryšec nádherný
一岁马 roček
一年生杂草 jednoleté plevele
一年生植物 jednoletky
一年生观赏植物 okrasné letničky
一枝黄花属 zlatobýl
一次结实观赏植物 okrasné letničky a dvou‐
letky
一氧化二氮 oxid dusitý
一氧化氮 oxid dusičný
一氧化物 monoxidy
一氧化碳 oxid uhelnatý
一球悬铃木 platan západní
一种非洲羚羊 impala
一粒小麦 pšenice jednozrnka
丁二酮 diacetyl
丁基氢醌 butylhydrochinon
丁基醇 butylalkohol
丁子香 hřebíčkovec kořenný
丁子香酚 eugenol
丁岁属 lín
丁癸草属 zornia
丁硫克百威 karbosulfan
丁硫咪唑酮 buthidazol
丁苯咪唑 parbendazol
丁草特 butylát
丁萘脒 bunamidin
丁酰肼 sadh
丁酸 kyselina máselná
丁酸发酵 máselné kvašení
丁酸物 butyráty
丁酸盐 butyráty (soli)
丁酸菌 baktérie máselného kvašení
丁酸酯 butyráty (estery)
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丁醇 butanol
丁香 hřebíček
丁香(植物) šeřík
丁香属 šeřík
丁香疫霉 fytoftora šeříku
丁香蓼属 kozlíček
丁鱥 lín
七叶树属 jírovec
七叶树科 jírovcovité
七叶树类 jírovec
七星瓢虫 slunéčko sedmitečné
七氯 heptachlór
七腮鳗纲 kruhoústí
七鳃鳗属 mihule
七鳃鳗目 mihule
七鳃鳗类 mihule
万寿菊 aksamitník
万寿菊属 aksamitník
万带兰属 vanda
万维网 world wide web
三丁酸甘油酯 tributyrin
三丁酸甘油酯酶 tributyráza
三亚螨 taktic
三代虫属 žábrohlíst
三作 pěstování tří plodin po sobě
三倍性 triploidie
三剌皂荚 dřezovec trojtrnný
三化螟 scirpophaga incertulas
三叉蚜茧蜂属 lumčík
三叶坚果 makadámie Macadamia ternifolia
三叶杨 americké topoly
三叶橡胶 jihoamerický kaučuk
三叶草属 jetele
三叶草斑潜蝇 vrtalka jetelová
三叶草花象属 klikoroh šedý
三叶阿莱藤 alojsie trojlistá
三叶鬼针草 dvouzubec chlupatý
三唑 triazoly
三唑硫磷 triazophos
三唑酮 triadimefon
三唑醇 triadimenol
三嗪 triaziny
三对无患宝 schleichera trijuga
三尖杉科 hlavotisovité
三尖盘头线虫 Ollulanus tricuspis
三带喙库蚊 komár Culex tritaeniorhynchus
三捻 bilimbi
三斜水铝石 nordstrandit
三日热病毒 virus efemerní horečky
三毛滴虫属 bičenka
三毛瘿螨属 hálčivec
三毛草属 trojštět
三氟氯氰菊酯 cyhalothrin
三氟羧草醚 acifluorfen
三氯乙酸钠 trichlóroacetát sodný
三氯杀螨醇 dicofol
三氯苯氧基乙酸 kyselina trichlorfenoxyocto‐
vá
三氯醋酸 kyselina trichloroctová
三浅裂薯蓣 smldinec trojklaný
三环唑 tricyklazol
三环苯嘧醇 ancymidol
三环锡 cyhexatin
三甲铵乙内酯 oxyneurin
三白草科 ještěrkovcovité
三硝基甲苯 trinitrotoluen
三硫磷 karbofenotion
三碘甲腺原氨酸 trijódtyronin
三碘苯甲酸 TIBA

三穗山羊草 mnohoštět Aegilops umbellulata
三羧酸循环 cyklus kyseliny trikarboxylové
三胞胎 trojčata
三色紫罗兰 macešky
三节叶蜂科 pilatěnkovití
三芒草属 aristida
三苯锡 fentin
三萜类化合物 triterpenoidy
三裂单花木 purshovka trojzubá
三裂叶葛 puerárie jávská
三裂叶野葛 Pueraria phaseoloides
三角杨 topol kosníkovitý
三角洲 delty
三角洲土壤 půdy delt
三角洲州 státy delty Mississippi (USA)
三酰基甘油 triacylglyceroly
三酰甘油脂酶 triacylglycerollipáza
三钾铵乙内脂 betain
三鳞茎属 Triplochiton
三齿蒿 pelyněk trojzubý
三齿豆象属 zrnokaz
上流社会 vyšší třídy obyvatelstva
上皮 epitel
上胚轴 epikotyl
上蜡 voskování
下丘脑 hypotalamus
下丘脑释放激素 hypotalamický spouštěcí
hormon
下层丛林 podrost
下层林木 spodní etáž
下层灌林 křovinatý podrost
下延金合欢 akácie Acacia decurrens
下延香松 pazerav sbíhavý
下种 osev
下胚轴 hypokotyly
下诺曼底 Normandie
下锯 řezání klád
下陷 klesání půdy
不休闲农业 vytrvalá kultura
不充分就业 částečná nezaměstnanost
不动杆菌属 Acinetobacter
不发达国家 málo rozvinuté země
不受胎 nezabřeznutí
不可更新资源 neobnovitelné zdroje
不合理竞争 nekalá soutěž
不均衡 genetická nerovnováha
不孕昆虫释放 vypouštění sterilního hmyzu
不完全竞争 nedokonalá konkurence
不定根 adventivní kořeny
不实燕麦 oves jalový
不皂化物 nezmýdelnitelné látky
不皂化部分 nezmýdelnitelné
不育性 neplodnost
不规则大麦 ječmen víceřadý
不规则木 anomálie dřeva
不规则林分 nevyrovnané porosty
不足饲喂 nedostatečná výživa
不限量饲喂 krmení ad libitum
不饱和脂肪 nenasycené tuky
不饱和脂肪酸 nenasycené mastné kyseliny
专业 profese
专业协会 odborná sdružení
专业性劳务 odborné služby
专事农作 hospodaření na plný úvazek
专利名称 registrované názvy
专利权 patenty
专家系统 expertní systémy
专属经济区 výhradní ekonomická pásma
专政 diktatura

专题制图仪 thematic mapper
世界 svět
世界市场 světové trhy
世界经合组织国家 země OECD
世界银行 IBRD
世界陆地水体 mezinárodní vnitrozemské vo‐
dy
世纪树 agáve americká
丘布特省 Chubut
丘陵土壤 svahové půdy
丘陵地 pahorkatina
丙三醇 glycerin
丙乳酸发酵 jablečno‐mléčné kvašení
丙二醇 propylenglykol
丙体六六六 gama‐HCH
丙基醇 propylalkohol
丙氨酸 alanin
丙氯咪 prochloraz
丙溴磷 profenofos
丙烯除虫菊 allethrin
丙环唑 propiconazol
丙硫咪唑 albendazol
丙种球蛋白 gamaglobuliny
丙糖 triózy
丙苯咪唑 kambendazol
丙酮 aceton
丙酮血 acetonémie
丙酮酸 kyselina pyrohroznová
丙酮酸激酶 pyruvátkináza
丙酮酸盐 pyruváty
丙酮酸羧化酶 pyruvátkarboxyláza
丙酮酸脱氢酶 pyruvátdehydrogenáza
丙酸 kyselina propionová
丙酸发酵 propionové kvašení
丙酸杆菌属 propionibacterium
丙酸物 propionáty
丙酸盐 propionáty (soli)
丙酸菌 baktérie propionového kvašení
丙酸酯 propionáty (estery)
丙醇 propanol
业主所有 vlastní držba
丛林 stálezelené keře
丛林肉 maso z pralesa
丛根病毒 virus rhizománie
丛梗孢 plíseň
丛梗孢属 kloubnatička
丛植 skupinová výsadba
丛粒藻属 klubkotřáska
丛赤壳属 rážovka
东北大西洋 severovýchodní atlantský oceán
东北太平洋 severovýchodní tichý oceán
东北州 státy severovýchodu USA
东南亚国家联盟 ASEAN
东南大西洋 jihovýchodní atlantský oceán
东南太平洋 jihovýchodní tichý oceán
东南部州 jihovýchodní státy (USA)
东印度洋 východní indický oceán
东印度竹芋 východoindická taka
东地中海 východní Středozemní moře
东太平洋 východní tichý oceán
东巴贝斯原虫药 babezicidní léky
东德 východní Německo
东方三叶杨 topol deltovitý
东方水青冈 buk východní
东方真叶螨 sviluška východní
东方胡蜂 sršeň východní
东方蜚蠊 šváb obecný
东柏林 východní Berlín
东格鲁病 virová čárkovitost rýže
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东洋区 oblast východu
东海岸热 theilerióza
东盟 Sdružení národů jihovýchodní Asie
东莨菪碱 skopolamin
东部中心大西洋 východní střední atlantský
oceán
东部中心太平洋 východní střední tichý oceán
东部云杉色卷蛾 choristoneura fumiferana
东部大西洋 východní atlantský oceán
东部马脑脊髓炎 východní encefalomyelitida
koní
东部马脑脊髓炎病毒 virus východní encefali‐
tidy koní
丝光绿蝇 Lucilia sericata
丝兰属 juka
丝囊霉属 afanomyces
丝孢菌类 hyfomycety
丝孢酵母属 trichosporon
丝带草 chrastice rákosovitá
丝核菌属 kořenomorka
丝核薄膜革菌 hnědá hniloba lnu
丝氨酸 serin
丝状支原体 Mycoplasma mycoides
丝状网尾线虫 plícnivka ovčí
丝瓜 lufa válcovitá
丝瓜属 lufa
丝绸工业 hedvábnický průmysl
丝绸生产 výroba hedvábí
丝胶树属 funtumia
丝腺 snovací žlázy
丝膜菌属 pavučinec
丝虫科 vlasovcovití
丝衣霉属 Byssochlamys
丝衣霉酸 kyselina bysochlamová
丝裂霉素 mitomycin
丝角叶蜂属 pilatka
丝足鲈属 gurama
丝轴黑粉菌 Sphacelotheca reiliana
丝鳍笛鲷 chňapal
两性霉素 amphotericin
两栖动物 obojživelníci
两栖纲 obojživelníci
两用品种 plemena s dvojím užitkem
两色蜀栗 čirok obecný
两节荠属 houba
个人电脑 osobní počítače
个体 jedinci
个体发生 ontogeneze
个体发生学 vývoj jedince
个体生态学 autekologie
个体选择 individuální výběr
个体采食量 příjem krmiva
个体饲养 individuální krmení
丫纹夜蛾 kovolesklec gama
丫纹夜蛾属 kovolesklec
中上层渔业 pelagické rybářství
中产阶级 střední třídy obyvatelstva
中仓鼠属 křeček zlatý
中北州 státy středního severu USA
中华蜜蜂 včela východní
中和作用 neutralizace
中和试验 neutralizační testy
中国南海 jihočínské moře
中国肉桂 skořicovník čínský
中国茶 čajovník čínský
中国高粱 kaoliangs
中央存储器 centrální skladování
中央政府 ústřední vláda
中央法兰西 střední Francie

