abalone ušni
abamektin abamectin
abiotikus kár abiotické poškození
abiotikus stressz abiotický stres
abisszobentonikus környezet abysobentické
prostředí
abisszobentonikus zóna abysobentické
pásmo
abláció (sebészet) ablace (chirurgie)
ablak okna
abrak krmivo získávané z pícnin
ábrázolás zobrazování
abszcisszió opadávání
abszcizinsav kyselina abscisová
abszorpció absorpce
abszorpciós képesség absorbance
acefát acephát
acél ocel
aceszulfám acesulfam
acetaldehid acetaldehyd
acetát acetáty
acetát (észter) acetáty (estery)
acetát (só) acetáty (soli)
acetiláció acetylace
acetilén acetylén
acetil-glükózamin acetylglukosamin
acetilkolin acetylcholin
acetilkolin-észteráz acetylcholinesteráza
acetilszalicilsav kyselina acetylsalicylová
acetoacetát acetoacetáty
acetoecetsav kyselina acetooctová
acetoin acetoin
acetoklór acetochlór
aceton aceton
acetonémia acetonémie
acidimetria acidimetrie
acidofil tej acidofilní mléko
acidolízis acidolýza
acidózis acidóza
acifluorfen acifluorfen
acilezés acylace
acil-glicerol glyceridy
aciltranszferáz acyltransferázy
acrisol silně zvětralé půdy
ácsmunka tesařina
ad libitum etetés neomezené krmení
ad libitum takarmányozás krmení ad libitum
adag dávky
adagolás dávkování krmiva
adalékanyag aditiva
adatbank databanky
adatbázis databáze
adatbegyűjtés shromažïování dat

adatbeszerzés získávání dat
adatelemzés analýza dat
adatfeldolgozás zpracování dat
adatgyûjtés sběr dat
adatösszeállítás kompilace dat
adatszolgáltatás vyhledávání dat
adattárolás ukládání dat
additív modell aditivní modely
adenilát-cikláz adenylátcykláza
adenil-cikláz adenylcykláza
adenilil-cikláz adenylylcykláza
adenin adenin
adenohipofízis adenohypofýza
adenokarcinóma adenokarcinom
adenóma adenom
adenoval társult vírus adeno-asociované viry
adenozin adenosin
adenozindifoszfát adenosindifosfát
adenozinmonofoszfát adenosinmonofosfát
adenozintrifoszfát adenosintrifosfát
adenozintrifoszfát ciklus adenosintrifosfátový cyklus
adenozintrifoszfatáz ATPáza
adermin adermin
adipokinetikus hormon adipokinetické
hormony
adjuváns adjuvanty
adjuvánsok a sörfőzésben pivovarské doplňky
adó daně
adópolitika daňová politika
adósság dluhy
adósság visszafizetése splácení dluhů
adósságszolgálat splácení
adósságtörlesztés amortizace (dluhu)
adószedés vybírání daní
adrenalin epinefrin
adrenergiás receptor adrenergické receptory
adrenokortikotrop hormon adrenokortikotropní hormon
adrenoreceptor adrenoreceptory
adriamicin adriamycin
adszorbens adsorbenty
adszorpció adsorpce
advekció advekce
adzuki bab fazole adzuki
aecidiospóra aeciospory
aerob állapot aerobní podmínky
aerob fermentáció aerobní kvašení
aerobiózis aerobióza
aeroponic aeroponie
aeroszol aerosoly
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aetiológia etiologie
aficid aficidy
aflatoxikózis aflatoxikóza
aflatoxin aflatoxiny
afrikai álomkór africká trypanosomiáza
afrikai elefánt slon africký
afrikai ibolya africké fialky
afrikai lópestis africký mor koní
afrikai lópestis vírus virus afrického moru
koní
afrikai mahagóni mahagon africký
afrikai mályva šťovík kyselý
afrikai méh africké včely
afrikai olajpálma africká palma olejná
afrikai padouk pterokarpus Soyauxův
afrikai rizs rýže africká
afrikai sertésláz africký mor prasat
afrikai sertésláz vírus virus afrického moru
prasat
afrikai teakfa africký teak
ág větve
ágak eltávolítása odstraňování větví
agalactia agalakcie
agancs parohy
agar agar
agar-agar agar agar
ágfa větvové dříví
agglomeráció aglomerování
agglutin aglutininy
agglutinációs vizsgálat aglutinační testy
aggófû starček
aggregátumok sűrűsége měrná hmotnost
půdních agregátů
aggresszív viselekedés agresivní chování
ágképződés větvení
aglobulinaemia aglobulinémie
agonista agonisté
agonista viselkedés agonistické chování
agranulocitózis agranulocytóza
agrárbank agrobanky
agrárfejlesztés zemědělský rozvoj
agrárgazdaságtan zemědělská ekonomie
agrárhelyzet situace v zemědělství
agrárhitel zemědělský úvěr
agráripar agroprůmysl
agráripari kapcsolat zemědělskoprůmyslové vztahy
agráripari kombinát zemědělskoprůmyslové kombináty
agráripari komplexum zemědělskoprůmyslové komplexy
agráripari szektor zemědělskoprůmyslový
sektor

agráripari társaság zemědělskoprůmyslové
svazy
agrárjog zemědělské právo
agrárkatasztrófa zemědělské katastrofy
agrárkereskedelem obchod zemědělskými
komoditami
agrárköltségvetés zemědělské rozpočty
agrárkutatás zemědělský výzkum
agrármérnök agronomové
agrárnépesség zemědělská populace
agrárökonómia podniková ekonomika
agrároktatás zemědělské vzdělávání
agrárország agrární země
agrárpolitika zemědělská politika
agrárreform agrární reforma
agrárrendszer agrární systémy
agrárszektor agrární sektor
agrárszerkezet agrární struktura
agrárszociológus zemědělští sociologové
agrártáj venkovská krajina
agrártudományi jellegzetesség agronomické charakteristiky
agrártudományi jellemzõ agronomické
vlastnosti
agrártüntetés předvádění
agrárüzlet agroindustriální sektor
agrárválság zemědělská krize
agrobiznisz zemědělský obchod
agroerdészet agrolesnictví
agroerdészeti rendszer zemědělsko-lesnické
systémy
agrokemikália zemědělské chemikálie
agroklimatikus régió agroklimatické zóny
agroklimatikus zóna agroklimatické oblasti
agroklimatológia agroklimatologie
agrológia agrologie
agrometeorológia agrometeorologie
agrometeorológus agrometeorologové
agronómia agronomie
agroökoszisztéma agroekosystémy
agrosztológia agrostologie
agrotechnikai védekezés agrotechnická
ochrana rostlin
agroturizmus agroturistika
agy mozek
agyag jíl
agyagásvány jílové minerály
agyagban gazdag talaj půdy s horizontem
obohaceným jílem
agyagbemosódásos barna erdõtalaj ilimerizované půdy
agyagos talaj glejové půdy
agyagos vízzáró talaj půdy se zhutnělým jílovým subhorizontem
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