Český název
aerobní
agrární komora
agrární politika
akcionář, podílník
akciová společnost
akciový podíl
akr (0.4 ha)
akreditace
akreditovaný
aktiva
aktualizace, -ovat
alokace, určení, přiděl, dotace
anaerobní
analýza
analýza nákladů a přínosů
angrešt
anorganický
antimonopolní úřad
arbitráž
asociační dohoda
auditorský dvůr
aukce
bahnice, ovce-samice
bakteriální
balík, žok
banka, bankovní
bankovní účet
bankovní záruka
baterie (klecový odchov)
bavlna
beran
beznákladový
bezpečnost (jistota)
bezpečnost (stav)
bič
bílý měkký sýr (blízký tvarohu)
biodiverzita, rozmanitost
bioetanol, biolíh
biologický odpad
biologicky rozložitelný
bionafta
biopalivo
biopotraviny
biopotraviny
biotechnologie
blízkost
bod mrazu
bod vadnutí
bod varu
borovice
borůvka
bovinní, hovězí
brakování
bramborová sadba

Anglický název
aerobic
agrarian chamber
agrarian policy
shareholder
joint stock company
equity share
acre
accreditation
accredited
assets
update
allocation
anaerobic
analysis
cost-benefit analysis
gooseberry
inorganic
antimonopoly authority
arbitration
association agreement
court of auditors
auction
ewe
bacterial
bale
bank
bank account
bank guarantee
battery
cotton
ram
costless
safety
security
whip
white soft cheese
biodiversity
bioethanol
biological waste
biodegradable
biodiesel
biofuel
biofood
organic food
biotechnology
proximity
freezing point
point of wilt
boiling point
pine tree
blueberry
bovine
culling
potato seed

Český název
bramborové hranolky
bramborové lupínky
brázda
brokolice
broskvoň
brouk
brusinka
brzda, brzdit
březí (klisna)
březí (kráva)
březí (ovce)
březí (prasnice)
březost, těhotenství
BSE
budoucnost, budoucí
buňka
burza
butan
býček
býk
celek, komplex
celer
celkové náklady
celkový (sečtený) výsledek
celní poplatek
celní unie
celoroční
celoživotní vzdělávání
cenné papíry
cenová regulace
cenový výkyv
ceny na zahraničním trhu
cibule
cibule (např. tulipánu)
cíl
cizorodá látka
cukernatost
cukrová řepa
cukrová třtina
cukrovar
cyklus
čárový kód zboží
čas na otázky a odpovědi
časově náročný
časové zpoždění
častý
čelit (čemu), stát před (problémem)
čelní nakladač
čerpat dotace
červená řepa
český strakatý skot
česnek
čirok
číslice, číslo

Anglický název
potato chips
potato crisps
furrow
broccoli
peach tree
beetle
cranberry
brake
in-foal
in-calf
in-lamb
in-pig
gestation
BSE (bovine spongiform encefalopathy)
future
cell
stock exchange
butane
bull calf
bull
complex
celery
total costs
aggregate result
customs duty
customs union
all-year-round
lifetime (lifelong) education
securities
price control
price fluctuation
foreign market prices
onion
bulb
target
foreign substance
sugar contents
sugar beet
sugar cane
sugar factory
cycle
tracing bar code
question and answer time
time consuming
time lag
frequent
face
front loader
draw subsidies
beetroot
Czech spotted cattle
garlic
sorghum
figure

Český název
číslo, údaj
čistý důchod, příjem
čistý plátce (do rozpočtu EU)
člen parlamentu, poslanec
členské povinnosti
členský stát-příjemce podpor
čočka
daň z přidané hodnoty (DPH)
daň z příjmu
daňová sazba
daňová základna
daňové přiznání
daňové zvýhodnění
daňový poplatník
dávka, příděl
deficit
dekáda, desetiletí
dělba práce
délka, příležitostná míra
deregulace
dešťové srážky
devalvace (měny)
dílna
diskriminace
diverzifikace (rizika)
dlouhé období
dlouhodobý
dluh
doba setí
doba sklizně
dobytek na výkrm
dočasný
dodávka
dodávka
dohoda z Nice
doicí stroj
dojírna
dojivost
dojnice
dokonalý, bezvadný
doma vyrobený
domácí cena
domácí spotřeba
domácí trh
domácí zabíjačka
domácnost
dopad, důsledek rozpočtu
dopad, impakt
doplnit, dobít
doporučit
dopravní náklady
dosáhnout dohody
dospělé zvíře
dospělý, zralý

Anglický název
figure
net income
net contributor
member of parliament, MP, MEP
membership obligations
recipient member state
lentil(s)
value added tax (VAT)
income tax
tax rate
tax base
tax return
tax preference
taxpayer
ration
deficiency
decade
division of labour
length
deregulation
rainfall
devaluation (of currency)
workshop
discrimination
diversification (of risk)
long run
long-term
debt
sowing season
harvest season
fattening stock
temporary
consignment
delivery
Nice Treaty
milking machine
milking parlour
milk yield
dairy cow
faultless
home-made
domestic price
domestic consumption
domestic market
home slaughtering
household
budgetary impact
impact
replenish
recommend
transport costs
come to an egreement
adult animal
mature

Český název
dostatečný
dotace na výměru půdy
dotace z domácího rozpočtu
dotace z domácího rozpočtu
dotaz, vyšetřování
dovoz
dovoz do třetích zemí
dovozní podpora
dovozové poplatky
dozorčí, kontrolní
draslík
drůbeží farma
drůbeží maso
družstvo, družstevní
držadlo, zacházet s něčím, manipulovat
držba, holding
držení zvířat, chov v malém
dusík
důsledek
dvojí zdanění
dvouletá rostlina
dvourychlostní EU
dvoustranná dohoda
ekologické hospodaření
ekonomická výkonnost
el. napětí
elektrárna
elektřina
energie z fosilního paliva
energie, síla
eroze
evidence pozemků
expandovat, rozvíjet se
faktura
farmář při (jiném) zaměstnání
farmářská cena
fáze příprav
fazole, bob
financování
financování (náhrada) za nadměrnou tvrdost (zákona)
fixní náklady
folie pro zpětný projektor
fond tržní regulace
forma podnikání (např. družstvo)
formulář přihlášky
formule, vzorec, krmení pro mláďata
fůze
fůzovat, splynout
fyzická osoba
generální ředitel
geneticky modifikovaný organismus (GMO)
hájit zájmy
harmonogram
hejno ptáků, drůbeže

Anglický název
sufficient
area-based subsidies
aid top-ups
national top-ups
inquiry
imports
third country imports
import subsidy
import levies
supervisory
potassium
poultry farm
poultry meat
co-operative
handle
holding
animal keeping
nitrogen
consequence
double taxation
biennial plant
two-tier EU
bilateral agreement
organic farming
economic performace
voltage
power station
electricity
fossil energy
power
erosion
land parcel registration
expand
invoice
part-time farmer
farm-gate price
preparatory stage
bean
funding
hardship funding
fixed costs
transparency
market regulation fund
partnership
application form
formula
merger
merge
physical entity
director general
genetically modified organism (GMO)
defend interests
schedule
flock of birds

Český název
herbicid
hladina moře
hladina spodní vody
hlasovací práva
hlasovací většina zemí s celkovou většinou obyvatel
hlávkový salát
hlavní body presentace
hlavní plodina
hlavní výkonný pracovník, ředitel
hledání zdrojů
hledisko
hlína
hlíza
hlodavec
hloubka, zahloubení
hluboká orba
hluboká podestýlka
hmyz
hnojení
hnojiště
hnojivo
hnůj
hodnocení
hodnocení dopadu
hodnota
hodnota pH
holub
horečka
hory
hospodárný, úsporný
hospodářská budova
hospodářská jednotka
hospodářská soutěž
hospodářské zvíře
hospodářství volného trhu
hotovost
houba
houbová (plísňová) choroba
house
hovězí maso
hrách
hrách polní
hraniční inspekční stanoviště
hrášek zelený
hromadění zásob
hromadná výroba
hrozba
hroznové víno
hroznový mošt
hrubý domácí produkt
hrubý důchod
hrušeň
hřebčín
hřebec

Anglický název
herbicide
sea level
ground water table
voting rights
double majority system
lettuce
bullet points
main crop
chief executive officer, CEO
sourcing
point of view
loam
tuber
rodent
depth
deep ploughing
deep litter
insect
fertilizing
manure heap
fertilizer
manure
evaluation
impact assessment
value
pH value
pigeon
fever
mountains
economical
farm building
economic unit
economic competition
farm animal
free market economy
cash
mushroom
fungal disease
gosling
beef
peas
field peas
border inspection point
vining peas
stockpiling
mass production
threat
grape
grape must
gross domestic product
gross income
pear tree
stud farm
stallion

Český název
hříbě, ohřebit se
husa
husí játra
husí sádlo
hustota
hygiena potravin
hygiena stáda
hygienické normy
hypotéka
chladírna
chladit
chmel
chmelnice
chmelnice
chomout, přistrojit (koně)
choroba
chov prasat
chov zvířat (ve velkém)
chov zvířat, šlechtění
chování
chovatel
chovatel
chráněné označení původu
chuť a vůně
identifikace skotu
implementační strategie
infekční choroba
infrastrukturální projekt
insekticid
inspekční stanice
intervenční cena
intervenční zásoba
investice
izoglukóza
jablečná šťáva
jablečný koncentrát
jabloň
jadrné krmivo
jahoda
jalovice
jalovička
jařiny
jatečná váha
jatečný kus
jatečný kus, tělo
jatka
jatka
ječmen
jed
jedle
jedlý, poživatelný
jednoletá rostlina
jednoleté plodiny
jednotka

Anglický název
foal
goose
goose liver
goose fat
density
food hygiene
herd hygiene
hygiene standards
mortgage
cold storage
refrigerate
hops
hopfield
hopyard
harness
disease
pig management
animal management
animal breeding
behaviour
breeder
stock breeder
protected designation of origin
flavour
cattle identification
implementation strategy
contagious disease
infrastructural project
insecticide
inspection point
intervention price
intervention stock
investment
isoglucose
apple juice
apple concentrate
apple tree
feed concentrate
strawberry
heifer
cow calf
spring crops
slaughter weight
slaughter animal
carcass
abattoir
slaughter house
barley
poison
fir
edible
annual plant
annual crops
unit

Český název
jednotná daň
jednotný, stejný
jedovatý
jedovatý
jehličnatý strom
jehně
jehněčí maso
jetel
jíl
jílovitá půda
jílovitohlinitá půda
jmění
jsoucí v souladu
JZD
kafilerie
kachna
kachně
kámen
kanec
kapacita, schopnost
kapitál, hlavní
kapitálově náročný
kapitálový přínos
kapková závlaha
kapusta
kartelová dohoda
kedluben
klasifikace poraženého dobytčete
klecový odchov
klenba (rostl.)
klesající výnosy
klíčit
klimatické změny
klisna
kohézní fond
kohout
kombinace (plemen)
komisař
komisař pro rozšíření (EU)
komise
komodita
komoditní burza
kompenzace, náhrada
komplikovaný, složitý
koncový uživatel, příjemce
konečná zásoba (bilanční)
konflikt zájmů
konkurence, soutěž
konkurenceschopnost
konkurenční cena
konopí
konsenzus, shoda
konstantní náklady
kontroly na místě

Anglický název
flat tax
uniform
poisonous, toxic
toxic
conifer tree
lamb
lambsmeat
clover
clay
clay soil
clay-loam
equity
compliant
collective farm
rendering plant
duck
duckling
stone
boar
capacity
capital
capital-intensive
capital gain
drip irrigation
savoy cabbage
cartel agreement
kohlrabi
carcass classification
cage (battery) rearing
canopy
diminishing returns
germinate
climatic changes
mare
cohesion fund
cockerel, cock
dual purpose
commissioner
enlargement commissioner
commission
commodity
commodity exchange
compensation
sophisticated
end user
closing stocks
conflict of interests
competition
competitiveness
competitive price
hemp
consensus
constant costs
on-the-spot checks

Český název
kopyto (skotu i koně)
korporátní farma (s.r.o., a.s.)
kořen
koření
kost
koupě, nakupovat
koupit
koza
kožešinové zvíře
králík
krátké období
kráva
kráva bez tržní produkce mléka
kravín
krev
kritéria trvalé udržitelnosti
kritérium, znak
krmivo
krmivo, krmení
krmivová bilance
krmná hodnota
krmná pšenice
krmná směs
krmný vůz
krocan
krocan i krůta
krtčí drenáž
krtek
krupobití, kroupy
krůta
krysa
křen
kříženec
křížení
křížení
kukuřice
kukuřice (U.S.)
kůň
kůň čistokrevný
kůň jezdecký
kůň závodní
kuna
kupní síla
kupující
kurzovní riziko
kuře
kus drůbeže, pták
kvalifikovaná většina
kvalitní výrobek
kvašení
kvést
květ
květák
květinový záhon

Anglický název
hoof
corporate farm
root
spices
bone
purchase
buy
goat
fur animal
rabbit
short run
cow
suckler cow
cowhouse
blood
sustainable criteria
criterion
feedstuff
feed
feed balance
feeding vaue
feed wheat
feed compound
feeding carriage
turkey cock
turkey
mole drainage
mole
hail
turkey hen
rat
horse radish
cross
crossbreeeding
crossing
maize
corn
horse
thoroughbred (horse)
riding horse
racing horse
badger
purchasing power
buyer
exchange-rate risk
chicken
bird
qualified majority
quality product
fermentation
bloom, blossom
flower
cauliflower
flower bed

Český název
květník
kvočna
kvóta na produkci cukru
kvóta pro bramborový škrob
kvóta pro mléko, dodávané zpracovatelům
kvóta pro produkci mléka
kvóta pro přímý prodej mléka
kyselé mléko
kyselina mléčná
kyselost
legislativa
len
lepek, gluten
lidské zdroje (prac. síla)
líheň
líhnout
lihovar
likvidace, úpadek
lískový ořech
listnatý strom
lišit se, kolísat
lněné semeno
logistické středisko
louka
luskoviny
majetek, statek, panství
majitel, hospodář
mák (semeno)
malina
maloobchodní
maloobchodní řetězec
maloobchodní síť
mandelinka bramborová
mandle
marketingová organizace
máslo
máslová pomazánka
masný skot
maso, svalovina
masokostní moučka
mastitida
maximální dorovnání
mazadlo
melasa
meliorace půdy
měna
meruňkovice
methylester řepkového oleje (MEŘO)
mezera
mezera v trhu
meziplodina
meziročně, z roku na rok
mezní náklady
ministerstvo zemědělství

Anglický název
flower pot
broody hen
sugar production quota
potato starch quota
milk quota - deliveries
milk production quota
milk quota - direct sales
sour milk
lactic acid
acidity
legislation
flax
gluten
human resources
hatchery
hatch
distillery
bankruptcy
hazelnut
broad leaved tree
vary
linseed
logistics centre
meadow
pulses
estate
landlord
poppyseed
raspberry
retail
retail chain
retail network
Colorado beetle
almond
marketing organisation
butter
butter spread
beef cattle
flesh
meat-and-bone meal (MBM)
mastitis
maximum top-up
lubricant
molasses
soil improvement
currency
apricot brandy
OSR methyester
gap
niche in the market
catch crop
year on year, yr/yr
marginal costs
farm ministry

Český název
míra inflace
místo, poloha
mléčná farma
mléčná kvóta
mléčná odstředivka
mléčná žláza
mléčný skot
mléčný tuk
mlékárenské produkce
mlékárna
mléko konzumní
mléko odstředěné
mléko ošetřené při (ultra) vysoké teplotě
mléko plnotučné
mléko polotučné
mléko sušené
mléko sušené odstředěné
mléko syrové
mléko trvanlivé
mléko zahuštěné (kondenzované)
mluvčí (muž, žena)
mor prasat
moření osiva
motyka, okopávat
mouka
mozek
mrazuvzdorný
mrkev
mrznout, mrazit
mšice
mulčovač
mulčování
multifunkční zemědělství
myslivost
myš
mzda
na hlavu (obyvatele)
nabídka a poptávka
nadhodnota
nadhodnotit
nadměrný
nadmořská výška
nadvýroba
naftový motor
náhrada, odškodnění, refundace
nahradit
náhradní součást
náchylný
nájem
nájemce
nájemné, renta
nájemní smlouva
náklad, nakládat
nákladní auto

Anglický název
inflation rate
site
dairy farm
milk quota
cream separator
milk vein
dairy cattle
milk fat
dairy production
dairy
drinking (consumer) milk
skimmed milk
UHT (ultra heat treated) milk
whole milk
half-fat milk
milk powder
SMP (skimmed milk powder)
raw milk
long-life milk
concentrated milk
spokesman, spokesperson
swine fever
seed treatment
hoe
flour
brain
frost hardy
carrot
freeze
aphid
mulcher
mulching
multifunctional agriculture
game management
mouse
wages
per capita
supply and demand
surplus value
overestimate
excessive
altitude
overproduction
diesel engine
reinbursement
replace
spare part
susceptible
rent
tenant
rental
tenancy contract
load
lorry, truck (US)

Český název
náklady
naléhavý
namátkový vzorek
námezdní síla
napětí (např. politické)
náročný
národní (domácí) zdroje
národní ´obálka´, finanční podpora pro konkrétní sektor
národní platba na podporu produkce hovězího
národní platba určená na podporu chovu ovcí
národní strop, limit pro platby
nárok, platební titul
násadová vejce
nasycený (trh)
naturální platby
naturální směna
návrat, návratnost
návrh
návrh, koncept
navrhnout
navýšení podpory z domácích zdrojů
nedávný, poslední (relat.)
nedostatek
nedostatek
neefektivnost
neklidný
nemající licenci
nemoc šílených krav
nemovitost
nepatrný
nepostradatelný
nepotravinářské využití
nepředvídané výdaje
nepřetržitý
nepříjemnost, obtíž
nepříznivé podmínky
nepříznivý
nesené nářadí
neúroda
nevhodný
nezaměstnanost
nezavěšovat (telef.)
nosnice (slepice)
novela daňové legislativy
novela zákona
novela, novelizace (zákona)
obal, balení
obavy, starosti
období snůšky
období, sezóna
obchodní přebytek
obchodní řetězec
obchodní společnost
obchodní zákoník

Anglický název
costs
urgent
random sample
hired labour
tension
demanding
national (domestic) sources
national envelope
beef national envelope
sheep national envelope
national ceiling
entitlement
hatching eggs
saturated
in-kind payments
barter
return
suggestion, proposal
draft
suggest
top up
recent
shortage
shortfall
inefficiency
restless
off-licence
mad cow disease
real estate
minute
indispensable
non-food use
unforeseen expenditures
continuous
inconvenience
adverse conditions
unfavourable
mounted tools
crop failure
unsuitable
unemployment
hold the line
laying hen
tax legislation amendment
law amendment
amendment
package
worries
laying season
season
trade surplus
trade chain
trading company
commercial code

Český název
obchodní značka
obchodník (velko)
obchodník obilím
obiloviny, obilí (vč. kukuřice)
objednávka, nařízení
objemný
oblast
obnovit
obnovitelný zdroj
obohacený
obsah
obsah tuku, tučnost
obtížná úloha, výzva
obytné stavení na farmě
ocas
odborník
odbornost, expertíza
oddělení plateb od reálné produkce
oddělení pro styk s veřejností
odepsat, amortizovat
odezva, reakce
odhad, odhadovat
odkaz
odkázat na něco
odložit
odměna, náhrada
odmítnout
odmítnutí
odolávat
odolnost, odpor
odolný, -vzdorný
odpad
odpad, zbytek
odpadní voda
odpadové hospodářství
odrohovat, zbavit rohů
odrůda
odstávče
odstavit (mládě)
odstrojit (koně)
odvětví
odvětví, sektor
odvodnění, drenáž
odvodňovací kanál
odvolání, odvolat se
oheň, vypalovat
ohlásit, oznámit
ohrožení, nebezpečí
ochrana
ochrana plodin
ochrana proti hmyzu
ochrana proti chorobám
ochrana proti plevelu
ochrana proti škůdcům

Anglický název
brand name
dealer
grain dealer
grains
order
bulky
region
regenerate
renewable source
fortified
content(s)
fat content
challenge
farm house
tail
expert
expertise
decoupling
public relations (PR) department
write off
response
estimate
reference
refer to something
postpone
remuneration
refuse
refusal
resist
resistance
hardy
waste
scrap
waste water
waste management
dehorn
variety
weaner
wean
unharness
industry
sector
drainage
drainage ditch
appeal
fire
announce
jeopardy
protection
crop protection
insect control
disease control
weed control
pest control

Český název
ochrana rostlin
ochrana spotřebitele
ochrana vlastnictví
ochutnávka
okopaniny
okres
okurka
okurka nakládačka
olejniny
olejniny
olivový olej
omezené ručení
omezení
omezení
omezení podpory (cap=víko)
omezení vývozu obilí
omezit, ´držet na uzdě´
omluvit se
opadavý
opatření šité na míru
operační program
oprava
opravářská dílna
optimalizace
opylování
orná půda
ornice
osa
osetá plocha
osevní plán
osevní postup
oslabit
ostružina
osvědčení, certifikát
ošetřování plodin
ošetřovat, zpracovat, zacházet (s něčím)
oteplování
otruby
ovce
ovčák
ovčák (pes)
oves
ovesné vločky
ovocný strom
ozimé plodiny
označit (zvířata), vyčlenit, rezervovat finanční zdroje
označování (zboží)
oznámení, sdělení
palivová nádrž
papírová tabule, flip chart
parlamentní zemědělský výbor
pařeniště
pasiva, závazky
pást (se), pasení

Anglický název
plant protection
consumer protection
ownership protection
tasting
row crops
district
cucumber
gherkin
oilseed crops
oilseeds
olive oil
limited liability
constraint
restriction
aid capping
grain exports restriction
curb
apologize
deciduous
tailor-made (measure)
oprational programme
repair
repair shop
optimization
pollination
arable land
top soil
axis
sown area
cropping plan
crop rotation
weaken
blackberry
certificate
crop treatment
treat
warming
bran
sheep
shepherd
sheep dog
oats
oatmeal
fruit tree
winter crops
earmark
labelling
announcement
fuel tank
flip chart
parliamentary agricultural committee
cold frame
liabilities
graze, grazing

Český název
pastvina
páteř
paušál
paušální platba (sazba)
pažitka
péče o zatravněné plochy
pekárenské výrobky
pekař
pekařská pšenice
pesticid
pěstování květin
pěstování rostlin
pestrost, různorodost
petržel
pevné ceny
pevnost, tuhost
pevný
pevný, tuhý
pícnina
písčitohlinitá půda
písek
pivo
plán postupu, program
plat (měsíční)
platba na jenotku plochy
platba na kus (dobytka)
platba na kus poraženého skotu
platba na telata, poražená na maso
plátce (do rozpočtu EU)
platební agentura
platební bilance
platební prostředky
platnost
platný
plemeník
plemeno, chovat, šlechtit
pletí
plevel
plíseň bramborová
plodina sklízená sklízečem
plodiny na orné půdě
plocha orné půdy
plocha, oblast
plocha, výměra
plot
pluh
pneumatika
pobídky, stimuly
počáteční
počáteční zásoba (bilanční)
počet dobytka na plochu půdy
podat stížnost
podat zprávu, ohlásit, zpráva
podíl na domácí spotřebě

Anglický název
pasture
backbone
lump sum
flat rate (payment)
chives
grassland management
bakery products
baker
bread wheat
pesticide
floriculture
crop management
diversity
parsnip
fixed prices
firmness
solid
firm
forage crop
sandy-loam soil
sand
beer
blueprint
salary
area payment
headage payment
beef slaughter premia - adult
beef slaughter premia - calves
contributor
paying (payment) agency
balance of payments
means of payment
validity
valid
sire
breed
weeding
weed
blight
combinable crop
arable crops
arable area
area
acreage
fence
plough
tyre
incentives
initial
opening stocks
stocking rate
complain
report
share of domestic consumption

Český název
podíl na trhu
podíl na vývozu
podklad k vystoupení, k přednášce
podmáslí
podmínky
podmínky přistoupení
podnik
podnik, obchod, záležitost
podnikatel
podnikatelský
podniková (korporátní) daň
podpora skladování vepřového
podpora soukromého skladování
podpůrná opatření
podpůrný a garanční fond
podstoupit, podrobit se (něčemu)
podvojné účetnictví
pohanka
pohoda zvířat
pochutiny
pojistitelné riziko
pojištění
pojmenování výrobku podle geografického původu
pokles
pokles cen
pokles, pád, padat
pokrutiny
pokrýt náklady na skladování
pokus, experimentovat
pokuta
pokuta v hotovosti
pokuta, pokutovat
pokutovat
pole, oblast, odvětví
politika vlády (státu)
politika, taktika, postup
polotovar
polotovary
pomazánka vyrobená z mléka
pomazánkové máslo
poměr
pomoc, podpora
poplatek za poskytnutí práv
poplatek za překroční kvóty
poplatky (celní)
popřístupový
poptávka
populace, obyvatelstvo
poradce
poradenská služba (US)
pórek
porost (plodin)
porost křovin
porovnání s jinými (nejlepšími)

Anglický název
market share
share of exports
handout
butter milk
conditions
terms of accession
enterprise
business
enterpreneur
enterpreneurial
corporate tax
pigmeat storage aids
private storage aid
supporting measures
support and guarantee fund
undergo
double-entry book keeping
buckwheat
animal welfare
condiments
insurable risk
insurance
geographical indication
slump
price fall, slump
fall
cake
cover the costs of storage
experiment
penalty
cash fine
fine
penalize
field
government policy
policy
semi-product
semi-finished goods
dairy spread
spread butter
ratio
aid
royalty
over-quota tariff
tariffs
post-accession
demand
population
adviser
extension service
leek
crop stand
coppice
benchmark

Český název
porucha, selhání
posílit
posílit, podpořit
postižený suchem
postřikovač
postupně rušit
postupně zavádět
poškození mrazem
potácet se, kolísat (ceny)
potravinář
potravinová bezpečnost (nezávadnost)
potravinová komora
potravinová pomoc
potravní řetězec
potrubí
potvrdit
použití, aplikace, přihláška
povinnost splnit určité podmínky pro čerpání podpory
povinný k ohlášení
pozdní brambory (na uskladnění)
pozdní plodina
pozemek
pozemek, parcela
pozemková daň
pozemková reforma
pozemkové úpravy (po restitucích)
pozemkové úpravy (po restitucích)
požadavek
práce na část prac. doby
pracovní den (statist.)
pracovní náklady
pracovní trh
pracovník na plnou prac. dobu
pracovník na zkrácenou prac. dobu
prach, poprachovat
prase
prasnice, (svině)
prasnička
pravidelný, sudý, rovnoměrný
pravidla vypořádání restitučních nároků
pravidlo
právní dokument
právní důsledky
právní moc
právní pomoc
právní povinnost
právní újma
právnická osoba
probíhající
prodat
prodej u silnice
prodej ze dvora
prodej, odbyt
prodloužení

Anglický název
failure
strengthen
beef-up
drought-stricken
sprayer
phase-out
phase-in
frost damage
falter
food processor
food safety
food chamber
food aid
food chain
pipeline
confirm
application
cross compliance
reportable
ware potatoes
late crop
land parcel
parcel
land tax
land reform
land parcel identification reform
reparcelling (of land)
requirement
part-time job
man day
labour costs
labour market
full-time worker
part-time worker
dust
pig
sow
gilt
even
restitution claims settlement rules
rule
legal document
legal consequences
legal force, power
legal aid
legal obligation
legal injury
legal entity
ongoing
sell
roadside sales
farmgate sale
sales
extension

Český název
prodloužit, protáhnout
produkce plodin
produkce, výkon, výstup
produkovat, plodit
produktivita
produktivita práce
program jediné (sdružené) platby
program jediné platby na jednotku plochy
program jednání
program národního rozvoje
program pomoci
program rozvoje venkova
pronajmout, pronájem
propagace produktu
proso
protikorupční opatření
protilátka
provoz, doprava
provozní jednotka
provozní náklady
provozovatel
provozovna farmy
prozatímní
pruh, pás
průměr, průměrný
průměrný výnos
prvek
prvovýroba
přadné plodiny
přebytečný, redundantní
přebytek
přebytek určený k vývozu
předběžný
předfinancování
předložit, nastolit problém
přední noha
předpisy, příkazy
předplodina
předpověď počasí
předpovídat
předpřístupový
předseda
předsednictví
přehled
přehodnotit, revidovat
přechod, přechodný
přechodné období
překonat (výnosem)
překrývat (se), kolidovat
přenášet, vysílat
přerušit, pozastavit
přeshraniční spolupráce
přeskupit
přesné setí

Anglický název
extend
crop production
output
generate
productivity
labour productivity
single payment scheme
single area payment scheme
agenda
national development plan
aid programme
rural development programme
lease
product promotion
millet
anticorruption measures
antibody
traffic
operational unit
running costs
operator
farm premises
tentative
strip
average
average yield
element
primary production
fibre crops
redundant
surplus
exportable surplus
preliminary
pre-financing
table a problem
fore leg
directives
pre-crop
weather forecast
forecast
pre-accession
chairman
presidency
overview
revise
transition
transitional period
outyield
overlap
transmit
suspend
crossborder cooperation
regroup
precision drilling

Český název
přesvědčit
převod přímých plateb na rozvoj venkova
převýšit, překročit
převzetí
přezaměstnanost
přežvýkavec
přibližně
přidaná hodnota
příděl (půdy), parcela
přídělový systém
přidružený
přicházející v úvahu, volitelný
příjem z farmy
příjem, důchod
příjem, potvrzení
příjemce (platby, pomoci)
příjmy
příkaz, přikázat
příkazové hospodářství
přilehlý, sousedící
příležitost
příležitostný
přímá platba
přimíchávání (biopaliv)
přimíchávání biopaliva
přínos, prospěch
případová studie
připojení, nástavec, příslušenství
příroda
přírodní fauna
přírodní zdroje
přirozené prostředí
příručka, manuál
přísada
přístup
přístup, přijetí
přístupnost, dostupnost
přistupující země
přívěs, vlek
příznivý
přizpůsobení (-ování), seřízení (stroje)
pšenice
pšenice durum, tvrdá
ptačí chřipka
půda (ha)
půda (kg)
půda uvedená do klidu
půdní kyselost
půdní renta
půdní úrodnost
půdní vlhkost
půjčit (někomu)
půjčka
pupen, zárodek

Anglický název
persuade
modulation
exceed
takeover
overemployment
ruminant
approximately
added value
allotment
rationing systém
subsidiary
eligible
farm income
income
receipt
beneficiary
revenues
command
command economy
adjacent
opprotunity
occasional
direct aid payment
blending (biofuels)
biofuel incorporation
benefit
case study
attachment
nature
wildlife
natural resources
habitat
manual
additive
approach
accession
availability
acceding country
trailer
favourable
adjustment
wheat
durum wheat
avian (bird) flu
land
soil
set-aside land
soil acidity
land rent
soil fertility
soil moisture
lend
loan
bud

Český název
původ
rada
rada ministrů
radit
rafinovaný cukr
rajče
rámec
raná plodina
rané brambory
reagovat, odpovědět
realizátor projektu
referenční období
referenční výnos
reforma veřejných financí
reorganizovat
restituční nároky
réva
revize, úprava, přehled
režijní náklady
režim subvencí, podpor
ridičský průkaz
roční, jednoletý
rodinná farma
roh
rostlinný
rostlinolékařství
rostoucí výnosy
rouno
rovnováha
rozdělit, podrozdělit
rozdělování, distribuce
rozhodnutí
rozhodnutí
rozhodování
rozhovory
rozložení, rozdělení (např. platby)
rozmach, expanze
rozmetač
rozpětí zisku, marže
rozpočet
rozpočtová pravidla
rozpočtový schodek
rozpočtový strop
rozpočtový výdaj
rozpustné mléko, káva
rozsah, být v rozmezí
rozsah, měřítko, škála
rozsah, míra
rozšíření (EU)
rozumný, přiměřený
rozvoj venkova
rozvojová strategie
ruční práce
růst

Anglický název
origin
advice
council of ministers
advise
refined (white) sugar
tomato
framework
early crop
early potatoes
respond
developer
reference period
reference yield
public finance reform
restructure
restitution claims
vine
review
overhead costs
subsidy regime
driving licence
annual
family farm
horn
vegetable
phytopathology
increasing returns
fleece
equilibrium
subdivide
distribution
decision
ruling
decision-making
talks
breakdown
expansion
spreader
profit margin
budget
budget rules
budget deficit
budget ceiling
budgetary expenditure
instant milk, coffe
range
scale
extent
enlargement
reasonable
rural development
development strategy
manual work
growth

Český název
růstové stadium
růžičková kapusta
ryba, ryby
rybářství
rybí moučka
rybíz
rybolov
rychlé občerstvení (fast food)
rýže
ředitelská správní rada
ředkvička
řepka
řepka olejná
řešit problém, vypořádat se
řídící výbor
řízení rizika
řízení, regulace
sad
sadba, semenáček
samec, samčí
samice, samičí
samokrmení
samostatně podnikající (i zemědělec)
samostatně podnikající zemědělec
samozásobení
sázet
sedlo
sektor potravin
sele
semeno
semeno hořčice
senáž
seno
sezónní pracovník
shoda, souhlas
shrnout
shromažďování dat
schodek agrárního obchodu
schodek, deficit
schopnost
schůzka (sjednaná)
schválení
schválit
schvalovací proces
siláž
silážní jáma
silážní kukuřice
silný, odolný
sít
síť
sklad
sklad obilí, sýpka
sklad(iště)
skladování

Anglický název
growth stage
Brussels sprouts
fish
fishfarming
fishmeal
currant
fisheries
fast food
rice
board of directors
radish
rapeseed
oilseed rape (OSR)
tackle a problem
steering committee
risk management
control
orchard
seedling
male
female
self feeding
sole trader
self-employed farmer
self-supply
plant
saddle
food sector
piglet
seed
mustard seed
haylage
hay
seasonal worker
consent
summarize, sum up
data collection
agrarian trade deficit
deficit
ability
appointment
approval
approve
approval proceedings
silage
silage pit
silage maize
vigorous
sow, seed
network
warehouse
grainstore
storehouse
storage

Český název
skladové zásoby, hromadit zásoby
skleník
skleníkový efekt
sklízeč, kombajn
skopové maso
skot ve výkrmu
skupina (nemocných zvířat)
slad
sladař
sládek
sladidlo
sladkosti, cukrářské zboží
sladkovodní ryba
sladkovodní rybářství
sladký
sladovnický ječmen
slajd (v prezentaci)
sláma
slamnatá plodina
slaná (mořská) voda
slanina (anglická)
slepice
slepičárna
slintavka a kulhavka
slintavka a kulhavka
slivovice
sloupcový graf
složení
slunečnice
slunečnicové semeno
slunečnicový olej
směnný kurs
směrnice
směšovací zařízení
smetana
smlouva, dohoda
smluvní dodavatel
smrk
smykování, srovnávání půdy
soběstačnost
sojové boby
sojový extrahovaný šrot
sojový olej
sojový olej
současně
součást, složka
soudní dvůr
soudní spor, pře
souhrn, shrnutí
soused
spalovací motor
splatit, vrátit
splátka úroku
splatnost půjčky

Anglický název
stockpile
glasshouse, greenhouse, hothouse
greenhouse effect
combine harvester
mutton
farrening cattle
cohort
malt
maltsterer
brewer
sweetener
confectioneries
freshwater fish
freshwater fishfarming
sweet
malting barley
slide
straw
straw crop
seawater
bacon
hen
hen house
foot and mouth disease
hoof and mouth disease
plum brandy
bar chart
composition
sunflower
sunseed
sunflower oil
exchange rate
guideline
blending equipment
cream
contract
contractor
spruce
levelling
self-sufficiency
soybeans
soya meal
soya oil
soyoil
simultaneously
component
court of justice
litigation
summary
neigbour
combustion engine
repay
interest payment
maturity of loan

Český název
spodní neúrodná půda
spodní voda
spojovatel(ka)
společná zemědělská politika (SZP)
společné celní poplatky
společný podnik
společný trh
společný výbor
spoléhat (na)
spolufinancování z domácích zdrojů
spolufinancovat
spotřeba
spotřeba na jednoho obyvatele
spotřeba na místě (na farmě)
spotřebitel
spotřební daň
spotřební koš
spotřební zboží
správa, administrativní
správce farmy
správní právo
spustit, zahájit
srážky (dešťové)
srovnání
srovnatelný
srst
stádo (chov)
stádo ovcí
stádo prasat, skotu
stáhnout z internetu
stáj
stanovení priorit
stanovit pravidla
státní (vlastněný státem)
státní rozpočet
stavební povolení
staveniště
stelivo, podestýlka
stěžovat si
stínová ekonomika
stínovat komisaře, zaučovat se do funkce komisaře
stínový ministr zemědělství
stlačení, komprese
stodola
stonek, stvol, kmen
stopový prvek
strniště
strop, limit
strukturální fond
sucho, období sucha
suma, celek
suroviny
suroviny pro výrobu biopaliv
sušička, sušárna

Anglický název
sub-soil
ground water
operator
common agricultural policy (CAP)
common customs tariffs
joint venture
common market
joint committee
rely (on)
national co-financing
co-fund
consumption
per capita consumption
on-farm consumption
consumer
excise tax
consumption basket
consumer goods
administration
farm manager
administrative law
trigger
precipitation
comparison
comparable
hair
herd
flock of sheep
herd of pigs, cattle
download
stable
setting priorities
set (out) rules
state-owned
state (national) budget
planning permission
building site
bedding
complain
shadow economy
shadow a commissioner
shadow farm minister
compression
barn
stem
trace element
stubble
ceiling
Structural Fund
drought
sum
raw materials
biofuel feedstocks
drier

Český název
sušina
svaz, jednota
světový (celosvětový)
sýpka
sýr
sýr blízký tvarohu
sýr tavený
syrovátka
systém cenové podpory
systém včasného varování
systém zemědělského poradenství
systémy podpory
šetrný k životnímu prostředí
šetřit, spořit, chrámit
škoda, poškození
škodlivost pro životní prostředí
škodlivý
škodlivý organismus
školka
škrob
škůdce
špenát
štěrk
šunka
tah, tažný
tažené (vlečené) nářadí
tekutý
tele
telecí maso
telef ústředna
telef. linka
telefonní hovor, zatelefonovat
tělo
téma, námět
tempo růstu
tepelná konzervace
termínovaná cena
tisková konference
tlf. předvolba státu
tok hotovostí
topení
travní porost
trávník
trávník (rozsáhlý)
trestní zákoník
trh
trh obilím
tritikale
trpět (čím)
trubková drenáž
truhlice, ve financích státní pokladna
trvalý porost
trvalý travní porost
trvanlivost

Anglický název
dry matter
union
worldwide
granary
cheese
curd cheese
processed cheese
whey
support price system
early warning system
farm advisory system
support systems
environment-friendly
save
damage
eco-toxicity
harmful
harmful organism
nursery
starch
pest
spinach
gravel
ham
draught
trailed tools
liquid
calf
veal
switchboard
extension
call
body
topic
growth rate
heat preservation
forward price
press conference
country code
cash flow
heating
grass stand
lawn
turf, sward
criminal code
market
grain market
triticale
suffer from
tile drainage
coffer(s)
permanent stand
permanent grassland
durability

Český název
trvanlivost potravin (v obchodě)
trvanlivý
tržní ekonomika
tržní plodina
tržní podpora, subvence
tržní regulace
tržní zahrada
tržní zemědělství
tržní, obchodní
třešeň
třešňovice
třírychlostní EU
tučné prase (bagoun)
tvrdost (zákona, předpisu)
ubývat, zmenšovat se
účel, cíl
účet
účetní rozvaha
účetnictví
účinnost, efektivnost
údajně
údolí
údržba, úklid
udržitelný růst
úhor
úhyn, úmrtnost
úl
umělé hnojivo
umělé hnojivo
úprava
úrodná půda
úrodnost, plodnost
úrok
úroková sazba
úspory (výhody) z rozsahu
uspořádání, dohoda
ustájení
ustájení zvířat
ústavní smlouva
ušní známka
uvalit (poplatek)
úvěr
úvěrová karta
uvolnit, propustit
uzávěrka, poslední datum pro podání žádosti
v poslední době
vadnutí, vadnout
vadný, nedokonalý
váha, hmotnost
vaječná skořápka
vaječný bílek
vaječný žloutek
válec, válení půdy
vápenec

Anglický název
shelf life
durable
market economy
cash crop
market support / subsidy
market regulation
market garden
market farming
commercial
cherry tree
cherry brandy
three-tier EU
baconer
hardship
dwindle
purpose
account
balance sheet
accounting
efficiency
allegedly
valley
upkeep
sustainable growth
fallow
death rate
bee hive
artificial fertilizer
man-made fertilizer
modification
fertile soil
fertility
interest
interest rate
economies of scale
arrangement
housing
animal housing
constitutional treaty
ear tag
impose
credit
credit card
release
deadline
recently
wilt
faulty
weight
egg shell
egg white
egg yolk
roll, rolling
limestone

Český název
vápenec, vápno
variabilní, proměnné náklady
varování
vaření piva
vážit
včasnost
včela
včelař
včelí med
včelstvo
věda
vedlejší produkt
vegetační období
vejce
vejce (z výběhu)
velikost pozemku
velkoobchodní
vemeno
venkov
venkovská infrastruktura
venkovská oblast
vepřín
vepřové maso (komodita)
vepřové maso (zboží)
veřejné služby
vesnice
veterinární normy
veterinární pravidla
veterinář
většinové pravidlo
veverka
vhodný
víceletá (vytrvalá) rostlina
víceleté plodiny
vinař
vinice
vinná réva
vinný sklep
víno
višeň
vklad
vláčet, brány
vláda přechodná, ´úřednická´
vládou schválený návrh
vlákno, vláknina
vlastnická práva
vlastnické požadavky
vlastnictví
vlastník
vlašský ořech
vlhkost (v půdě)
vlhkost (ve vzduchu)
vlhký (např. půda)
vlhký (např. vzduch)

Anglický název
lime
variable costs
warning
brewing
weigh
timeliness
bee
bee keeper
bee honey
bee colony
science
by-product
growing season
egg
free range (eggs)
field size
wholesale
udder
countryside
rural infrastructure
rural area
pighouse
pigmeat
pork
public services
village
veterinary standards
veterinary rules
veterinary surgeon
majority rule
squirrel
suitable
perennial plant
perennial crops
vintner
vineyard
grapevine
wine cellar
wine
sour cherry
deposit
harrow(s)
caretaker government
government-approved proposal
fibre
property rights
ownership claims
ownership
owner
walnut (tree)
moisture
humidity
moist
humid

Český název
vlna
vnímavý, citlivý
vodou zaplavený, nasáklý
vojtěška (G.B.)
vojtěška (U.S.)
volba, výběr
volná soutěž
volné ustájení
vozidlo
vratný
vrh mláďat, oprasit se
vstup, přísun, příkon
vybavení, zařízení
výbor
vybrat, zvolit
vyčerpat
výdaj, vydání
výdaje
výdajový limit, mezní úroveň výdajů
vyhláška, omezení
výhled (do budoucnosti)
vyhlídky, šance
výhoda
vyhodnocení
vyhodnocení, ocenění
výhonek
vyhovět (předpisům)
vyhovět kritériím
výhradně mléčná farma
výhradně obilní farma
vyjasnit
vyjednávací pozice
vyjednávání o přístupu
vyjednávat, smlouvat
výjímka
vyjmout, zbavit povinnosti
výklad
vykládat (náklad)
vyklučování (vinice)
výkonnost
vykrmovat, výkrm
vyloučit
vyloučit, vyřadit
vymahatelnost zákona
vynětí, osvobození (od povinnosti)
výnos (t/ha)
výnos plodin
výnos z orné půdy
výnosný
výpar, odpařování
vypořádání vlastnických práv
vypůjčit si
výroba pro trh
výrobní kvóta

Anglický název
wool
responsive
waterlogged
lucerne
alfalfa
choice
free competition
loose housing
vehicle
returnable
farrow
input
equipment
committee
select
exhaust
spending
expenditures
spending cap
regulation
outlook
prospects
advantage
assessment
appraisal
shoot
comply with
comply with criteria
all-dairy farm
all-cereals farm
clarify
negotiating position
accession negotiations
bargain
derogation
exempt
interpretation
unload
grubbing-up
performace
fatten, fattening
exclude
eliminate
law enforcement
exemption
yield (t/ha)
crop yield
arable yield
profitable
evaporation
ownership rights settlement
borrow
market production
production quota

Český název
výrobní náklady
výrobní náklady
výrobní proces
výsečový (koláčový) graf
výskyt
výsledek sklizně
vysledovatelnost
vysočina
vysočina, podhory
vystavit (nečemu)
vystoupení (na konferencu), referát
výška
využití krmiva, konverze
využití půdy
využívat
vývoz
výzkum veřejného mínění
výzkum, zkoumání
vyžadovat
výživa
výživa plodin
výživa rostlin
výživa zvířat
vzájemně působit
vzdálenost mezi řádky, spon
vzdálenost setí
vzdálený
vzhled
vzít v úvahu
vzorek, příklad
vztah, souvislost
zabezpečení dostatku potravin
začlenit, vtělit
zadní noha
zahájit, odstartovat
zahájit, začít
záhon
zahrada pro vlastní spotřebu
zahradnictví
zahraniční trhy
zajíc
zákaz, zakázat
základ
základna
základní plošná výměra
základní potravina
základní, elementární
zákoník práce
zakyslá smetana
zakyslé (kysané) produkty
zalesněná plocha
zalesnit
záloha, vklad, úložka
založit, usadit (se)

Anglický název
costs of production
production costs
production process
pie chart
occurrence
harvest result
traceability
highlands
uplands
expose
presentation
height
feed conversion
land use
exploit
exports
opinion poll
research
require
nutrition
crop nutrition
plant nutrition
animal nutrition
interact
spacing
sowing distance
remote
appearance
consider
sample
relationship
food security
incorporate
hind leg
launch
commence
bed
kitchen garden
horticulture
foreign markets
hare
ban
basis
base
base area
staple food
elementary
labour code
soured cream
soured product
woodland
afforest
deposit
establish

Český název
zaměřit (se), pozornost
zaměstnání
zaměstnat, použít
zamítnout
zanedbatelný
zaorat
zaorat
zaostávat
zápis z jednání
záplava
zárodek, mikrob
zásoba krmiva
zásobní vzorek (pro opakovanou kontrolu)
zastaralé technologie
zatravněná plocha
závazek, povinnost
závazek, uznaná povinnost
závazná dohoda
závěr
závlaha
závlaha postřikem
závlaha postřikem
závlaha výtopou
záznamník (tlf.)
zboží
zboží podléhající zkáze
zbytečný, marný
zbytek
zbytek
zbytková látka
zdanitelný důchod
zdraví zvířat
zdroj bílkovin
zdroj, bohatství, majetek
zdůraznit
zdůraznit
zelenina
zelí
země, přijímající více, než samy platí do EU
zemědělec ´jako koníček´
zemědělská půda
zemědělské poradenství
zemědělské stoje
zemědělsko-potravinářský sektor
zemědělský dělník
zemědělský poradce
zemědělský poradce
zeměpisná šířka
zhodnocení (měny)
zhoršení stavu, opotřebení
zhotovení, montáž
zisk
zjednodušit
zkoumání, kontrola, dohled

Anglický název
focus
employment
employ
reject
negligible
plough under
plough up
lag behind
minutes
flood
germ
feed stock
spare sample
obsolete technologies
grassland
obligation
commitment
binding contract
conclusion
irrigation
overhead irrigation
sprinkler irrigation
flood irrigation
answering machine
goods
perishable goods
useless
residue
rest
residue
taxable income
animal health
protein source
resource
emphasize
stress something
vegetables
cabbage
beneficiary countries
hobby farmer
farmland
farm consultancy
farm machinery
agri-food sector
farm worker
farm advisor
rural business consultant
latitude
appreciation (of currency)
deterioration
fabrication
profit
simplify
scrutiny

Český název
zkoušení osiva
zkušenost, zážitek
zlepšení, zúrodnění
zlepšování genetického potenciálu
zlikvidovat, zbavit se
zlikvidovat, zničit
zmasilé prase
zmasilý
značka (zboží)
značný
znečištění
znečištění půdy
znečištění vody
znečištění životního prostředí
znehodnocení (měny)
znevýhodněná oblast (LFA)
znovu použít
znovu získat
zotavení (např. měny)
zotavit se
zpětný projektor
zpomalení
zpoždění, opozdit
zpracování půdy
zpráva, vzkaz
zralý
zrát
ztráta
ztráta, propadnutí kauce
zůstat, setrvat
zužitkovat, zpracovat, využít
zvedat, zvyšovat (např. ceny)
zvěř, zvěřina
zvláštní práva čerpání (peněz)
zvláštní výbor pro zemědělství
zvyšování cen
žadatel, uchazeč o podporu
žádost o přijetí (ze strany uchazeče)
žito
živá váha
živina
životaschopný
životní náklady
životní náklady
životní prostředí
životní úroveň
životnost
živý plot

Anglický název
seed testing
experience
improvement
genetic potential improvement
dispose of
destroy
porker
fleshed
brand
considerable
pollution
soil pollution
water pollution
environment pollution
depreciation (of currency)
less favoured area (LFA)
reuse
regain
recovery
recover
overhead projector
slowdown
delay
soil tillage
message
ripe
ripen
loss
forfeit of caution
remain
utilize
raise
game
special drawing rights
Special Agriculture Committee (SAC)
price hike, increase
claimant
accession bid
rye
live weight
nutrient
viable
costs of living
living expenses
environment
living standard
service life
hedge

