Abamektyna abamectin
Aberracja chromosomowa chromozomální
aberace
Abisal hlubinné oblasti
Ablena mečoun
Absorbancja absorbance
Absorpcja absorpce
Absorpcja trawienna vstřebávání potravy
AC (cyklaza adenylanowa) adenylylcykláza
Acaulospora houba Acaulospora
Acefat acephát
Acesulfam acesulfam
Acetochlor acetochlór
Acetoina acetoin
Aceton aceton
Acetonemia acetonémie
Acetylen acetylén
Acetyloglukozoamina acetylglukosamin
Acetylocholina acetylcholin
Acetylocholinoesteraza acetylcholinesteráza
Acetylooctan acetoacetáty
Acetylowanie acetylace
Acifluorfen acifluorfen
Acinetobacter Acinetobacter
Acinetobacter calcoaceticus Acinetobacter
calcoaceticus
Acrocylindrium houba Acrocylindrium
Actinobacillus Actinobacillus
Acydoliza acidolýza
Acydymetria acidimetrie
Acyloglicerole glyceridy
Acylotransferaza acyltransferázy
Acylowanie acylace
Adaptacja adaptace
Adaptacja fizjologiczna fyziologická adaptace
Adaptacja innowacji zavádění inovací
Adenina adenin
Adenowirusy bydła bovinní adenovirus
Adenowirusy psów adenovirus psů
Adenowirusy ptaków ptačí adenovirus
Adenozyna adenosin
Adenozynodwufosforan adenosindifosfát
Adenozynomonofosforan adenosinmonofosfát
Adenozynotrifosfataza ATPáza
Adenozynotrójfosforan adenosintrifosfát
Adermina adermin
ADH (dehydrogenaza alkoholowa) adh (alkoholdehydrogenáza)
ADH (hormon antydiuretyczny) adh (antidiuretický hormon)
ADI pdd (přijatelná denní dávka)
Adiuretyna antidiuretické hormony

Adiuwanty adjuvanty
Adiuwanty farmaceutyczne farmaceutická
adjuvanty
Adiuwanty immunologiczne imunologické
adjuvanty
Adiuwanty leków adjuvanty léčiv
Adiuwanty szczepionek adjuvanty vakcín
Administracja administrativa
Administracja lokalna místní úřady
Administracja publiczna veřejná správa
Administrator správci
Adrenalina adrenalin
Adrenoreceptory adrenoreceptory
Adres internetowy world wide web
Adriamycyna adriamycin
Adsorbent adsorbenty
Adsorpcja adsorpce
Adwekcja advekce
Aegyptianella bakterie Aegyptianella
Aerobioza aerobióza
Aerococcus bacil Aerococcus
Aeroponika aeroponie
Aerozol aerosoly
Aficydy aficidy
Aflatoksykoza aflatoxikóza
Aflatoksyna aflatoxiny
Afromozja afrormosia
Afryka é
Afryka angielskojęzyczna anglicky mluvící
Afrika
Afryka anglojęzyczna anglofonní Afrika
Afryka francuskojęzyczna frankofonní Afrika
Afryka mówiąca po francusku francouzsky
mluvící Afrika
Afryka portugalskojęzyczna portugalsky
mluvící Afrika
Afryka tropikalna tropická Afrika
Afrykański pomór koni africký mor koní
Afrykański pomór świń africký mor prasat
Ag (symbol) stříbro
Agama agama
Agar agar
Agar-agar agar agar
Agawa kantalowa agáve americká
Agawa letona agáve úzkolistá
Agawa wąskolistna agáve úzkolistá
Agencja rozwoju rozvojové agentury
Aglobulinemia aglobulinémie
Aglomerowanie aglomerování
Aglutynacja immunologiczna aglutinace
Aglutynina aglutininy
Agonista agonisté
Agonista hormonów agonisté hormonů
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Agranulocytoza agranulocytóza
Agregaty glebowe strukturní půdní jednotky
Agrest (owoc) angrešty
Agrinter agrinter
AGRIS AGRIS
Agrobacterium bakterie Agrobacterium
Agrobacterium radiobacter Agrobacterium
radiobacter
Agrobacterium rhizogenes Agrobacterium
rhizogenes
Agrobiznes agroindustriální sektor
Agroekosystem agroekosystémy
Agrochemikalia zemědělské chemikálie
Agroklimat mikroklima rostlin
Agroklimatologia agroklimatologie
Agroleśnictwo agrolesnictví
Agromelioracje meliorace půdy
Agrometeorolog agrometeorologové
Agrometeorologia agrometeorologie
Agronom agronomové
Agronomia agronomie
Agrostidaceae psinečkovité
Agrotechniczne metody zwalczania agrotechnická ochrana rostlin
Agroturystyka dovolená na farmě
Agroturyzm agroturistika
AIDS AIDS
Ajellomyces houba Ajellomyces
Akacja czarna akácie černodřevá
Akacja farnesa akácie Farnesova
Akacja koa akácie koa
Akacja mulga mulga
Akacja srebrzysta kapinice bělavá
Akarioza pszczół akarióza včel
Akarolog akarologové
Akarologia akarologie
Akaroza akarióza
Akarycydy akaricidy
Akceptowalność přijatelnost
Aklimatyzacja aklimatizace
Akrisole silně zvětralé půdy
Akrosom akrozóm
Aksamitka aksamitník
Akt płciowy koitus
Aktinitia (owoc) aktinidie
Akty prawne nařízení
Aktyna aktin
Aktynometr aktinometry
Aktynowce aktinidy
Aktywa aktiva
Aktywa płynne likvidní aktiva
Aktywacja limfocytów aktivace lymfocytů
Aktywator enzymów aktivátory enzymů
Aktywator genów aktivátory genů

Aktywator plazminogenu aktivátor plazminogenu
Aktywność biologiczna w glebie biologická
činnost půdy
Aktywność enzymatyczna enzymatická aktivita
Aktywność enzymów enzymová aktivita
Aktywność fizyczna tělesná aktivita
Aktywność katalityczna katalytická aktivita
Aktywność słoneczna sluneční aktivita
Aktywność społeczna společenské aktivity
Aktywność wody aktivita vody
Aktywowany węgiel drzewny aktivní dřevěné uhlí
Akumulacja biologiczna biologické zvětšení
Akumulacja osadów ukládání sedimentu
Akupresura akupresura
Akupunktura akupunktura
Akwakultura akvakultura
Akwakultura na polach ryżowych akvakultura rýžových polí
Akwarium akvária
Alachlor alachlor
Alanina alanin
Alantoina alantoin
Alar alar
Albedo (słoneczne) sluneční albedo
Albedo cytrusowe citrusové albedo
Albedometr albedometry
Albendazol albendazol
Albinizm albinismus
Albinos albín
Albumina albuminy
Albumina jaja vaječná bílkovina
Albumina nasienna albumin semen
Albumina surowicy sérový albumin
Albumina w nasionach bílek semen
Albumina zbóż albuminy zrna
Albuminuria albuminurie
Albumozy proteózy
Alcaligenes Alcaligenes
Alcaligenes eutrophus Alcaligenes eutrophus
Alcaligenes faecalis Alcaligenes faecalis
Aldehyd benzoesowy hořkomandlový olej
Aldehyd octowy acetaldehyd
Aldehydy aldehydy
Aldikarb aldikarb
Aldolaza aldolázy
Aldosteron aldosteron
Aldoza aldózy
Aldryna aldrin
Ale svrchně kvašená piva
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