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Niniejszy słownik zawiera najważniejsze pojecia dotyczące różnorodnych zagadnień
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abnormal seedling
abnormality
absorption
accelerated ageing chamber
accelerated ageing test
accelerating aging
acclimatization
account
accreditation
accumulation
accuracy
achene
acidity
acquired character
activity
actual
adherence
admixture
adsorption
adventinous root primordia
adverse conditions
advisory service
aeration
aerobic bacteria
aerobic respiration
aftercrop
agamic
agar
agar plate
agent
agricultural
agricultural crop species
agricultural crops
agricultural fallows
agricultural practices
agricultural products
agricultural school
agricultural trait
agricultural variety science
agriculture
agrimony
agroclimate zone
air
air buble
air screen cleaner
air separator

siewka nienormalna
nienormalność
absorpcja
komora przyspieszonego starzenia
test przyspieszonego starzenia
przyspieszone starzenie
aklimatyzacja
rachunek, konto
akredytacja
akumulacja
dokładność
niełupka
kwasowość
cecha nabyta
aktywność
rzeczywisty, faktyczny
przyczepność
domieszka (np. innych odmian)
adsorpcja
zawiązki korzeni zarodkowych
warunki niekorzystne
doradztwo
przewietrzanie
bakterie tlenowe
oddychanie tlenowe
poplon
bezpłciowy
agar
pożywka agarowa
czynnik
rolniczy
gatunki roślin rolniczych
rośliny rolnicze
odłogi
zabiegi agrotechniczne
ziemiopłody
szkoła rolnicza
cecha rolnicza (użytkowa)
odmianoznawstwo rolnicze
rolnictwo
rzepik
strefa agroklimatyczna
powietrze
pęcherzyk powietrza
sortownik sitowy
wialnia
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aircooled
airflow
airfree
airoven
airpressure
airproof
albumins
alcaloids
alcohol
aleureone layer
aleurone
aleurone tetrazolium test
alfalfa (USA)
alga
alluvial
alluvial muck soil
alluvial soil
alsike clover
alternating temperature
alternate
alternative wheat
aluminium
amaranth
ambient temperature
amenity purpose
amenity seed
amino acid
ammonia
amorphous
amylase
anabiosis
anaerobes
anaerobic
anaerobic bacteria
anaerobic respiration
analitical error
analyser
analysis
analysis of variance
analytical balance
analytical quality
aneuploid
angelica
angustifoliate
anhydrous alkohol
animal
animal droppings
animal feed

chłodzony powietrzem
przepływ powietrza
pozbawiony powietrza
suszarka
ciśnienie atmosferyczne
nieprzepuszczający powietrza
albuminy
alkaloidy
alkohol
warstwa aleuronowa
aleuron
aleuronowy test tetrazolinowy
lucerna siewna
glon
aluwialny
gleba mułowa
mada
koniczyna białoróżowa (szwedzka)
temperatura zmienna
przemienny
pszenica typu przewódkowego
glin
szarłat
temperatura otoczenia
cel dekoracyjny
nasiona roślin do celów
dekoracyjnych, gazonowych
aminokwas
amoniak
bezpostaciowy
amylaza
anabioza
anaeroby, beztlenowce
beztlenowy
bakterie beztlenowe
oddychanie beztlenowe
błąd analizy
analizator
analiza
analiza wariancji
waga analityczna
jakość analityczna
aneuploid
arcydzięgiel
wąskolistny
alkohol bezwodny
zwierzę, zwierzęcy
odchody zwierzęce
pasza dla zwierząt
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annual
annual bluegrass (USA)
annual grasses
annual meadowgrass (GB)
annual plant
annual weeds
ant
anther
anthesis
anthocyanin coloration
anthocyanins
AOSA (Association of Official Seed Analysts)
AOSCA (Association off Official
Seed Certifying Agencies)
apex
aphicide
aphid
apical
apomictic species
apomixis
apparatus
appendix
appendage
application for certification
aqueous solution
arable area
arable crop
arable land
arable soil
area payments
aeration
aril
arista
arithmetic mean
artichocke
artificial compost
artificial light
asexual
asexual reproduction
asparagus
assay
assessment
assets
assimilation
asymetrical
atmosphere
atmospheric pressure

jednoroczny
wiechlina roczna
trawy jednoroczne
wiechlina roczna
roślina roczna
chwasty jednoroczne
mrówka
pylnik
zapylenie
zabarwienie antocyjanowe
antocyjany
Stowarzyszenie Pracowników
Urzędowej Oceny Nasion (w USA)
Stowarzyszenie Agencji
Urzędowych Kwalifikacji Nasion
(w Kanadzie i USA)
wierzchołek
aficyd
mszyca
wierzchołkowy
gatunek apomiktyczny
apomiksja, rozmnażanie bezpłciowe
aparat
dodatek (anat.)
wyrostek (bot.)
wniosek o kwalifikację
roztwór wodny
powierzchnia uprawna
uprawa wymagająca orki
grunty orne
gleba uprawna
dopłaty obszarowe
przewietrzanie
osnówka (wyrostek mięsisty)
oś (bot.)
średnia arytmetyczna
karczoch zwyczajny
sztuczny kompost
oświetlenie sztuczne
bezpłciowy
rozmnażanie bezpłciowe
szparag
oznaczanie, badanie
ocena
aktywa
asymilacja
asymetryczny
atmosfera
ciśnienie atmosferyczne
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attribute
aubergine (GB)
auricle
authorization
authorized seed testing station
autoclave
autogamy
autotrophic
autotrophic bacteria
autumn sown cultivars
auxilliary buds
auxin
average
avirulent
awn
awn spiculation on margin
awned spike
awnless brome (GB)
awntips
axil
axile
axseed

cecha
oberżyna, bakłażan
uszko (w liściu traw)
upoważnienie, uprawnienie
upoważniona (uprawniona) stacja
oceny nasion
autoklaw
autogamia, samozapłodnienie
samożywny
bakterie autotroficzne, samożywne
odmiany ozime
pąki kątowe
auksyna
średnia
niezjadliwy (fitopat.)
ość (bot.)
ząbkowanie ości na brzegach
kłos ościsty
stokłosa bezostna
wierzchołki ości
pachwina (liścia)
pachwinowy (bot.)
cieciorka pstra

bacteria
bacterial infection
bacterial rot
bacterial wilt
bacterium
bag trier
balance
band grader
bare ground
barley
barley malt
barren land
basal
basal end
basic research
basic seed
basil
bastard
bastard lucerne
beak
beaker
bean (USA)
bean anthracnose
beard
beet

bakterie
zakażenie bakteryjne
zgnilizna bakteryjna
więdnięcie bakteryjne
bakteria
próbnik workowy, próbobierz
bilans, równowaga, także: waga
sortownik taśmowy
goły grunt
jęczmień
słód jęczmienny
nieużytek
nasada (nasienia, owocu)
wierzchołek nasady (nasienia)
badania podstawowe
nasiona bazowe
bazylia pospolita, bazylek ogrodowy
mieszaniec naturalny
lucerna piaskowa
dzióbek (bot.)
zlewka
fasola zwykła
antraknoza fasoli
bródka (na wierzchołku ziarniaka)
burak
4

beetle
beetroot
bell jar apparatus
belt grader
beneficial effect
Bengal gram (GB)
Berner divider
berry
berseem clover
biennial
biennial crop
biennial plants
biennial weeds
bin sampler
binder
bindweed
binocular
biocatalyst
biochemical test
biochemistry
biological insect control
biology
biometry
biophysics
biosynthesis
biotic factors
biotype
birdsfoot trefoil
black bent
black gram (GB)
black leg
black medick
black mustard
black radish
black rot
black salsify
blending wheat
blossom
blossom fall
blotter paper
blower
Blue International Seed Sample Certificate
blue lupin (GB), blue lupine (USA)
bolter
botanical name
bound water

chrząszcz, żuk
burak pastewny
kiełkownik kołpakowy
płótniarka
wpływ korzystny
ciecierzyca pospolita
rozdzielacz Bernera
jagoda (typ owocu)
koniczyna egipska (aleksandryjska)
dwuletni, roślina dwuletnia
uprawa dwuletnia
rośliny dwuletnie
chwasty dwuletnie
próbobierz silosowy
snopowiązałka
powój
mikroskop stereoskopowy
biokatalizator
test biochemiczny
biochemia
biologiczna walka ze szkodnikami
biologia
biometria
biofizyka
biosynteza
czynniki biotyczne
biotyp, linia (hod.)
komonica zwyczajna
mietlica biaława
fasola mung
czarna nóżka
lucerna chmielowa (nerkowata)
gorczyca czarna
rzodkiew
czarna zgnilizna
wężymord, skorzonera
pszenica do mieszanek
przemiałowych
rozkwitać
przekwitanie
bibuła
dmuchawa
Międzynarodowe Świadectwo
Blue Próbki Nasion
łubin wąskolistny
pośpiech (rol.)
nazwa botaniczna
woda związana
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bulk drying fascilieties
bundle
bunt smut
bunt
bunted grain
burr
by product

łuska (liściopodobna struktura
otaczająca kwiat lub kłosek traw)
otręby
gałązka, gałąź
kapusta warzywna
zboża chlebowe
pszenica zwyczajna
przełamanie spoczynku
hodowca
prawa hodowcy
postęp hodowlany
browarnictwo
test na gruzie ceglanym
wprowadzać do praktyki
ostka (bot.)
bób, bobik
siew rzutowy
szerokolistny
chwasty szerokolistne
stokłosy
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
gorczyca sarepska
zgnilizna brunatna
gleba brunatna
mietlica pospolita
bródka, szczoteczka (u zbóż)
szczotkarka
brukselka
wiadro, kosz, czerpak do ziarna
gryka zwyczajna
główka (koniczyny)
zawiązywanie pąków kwiatowych
bufor
żuk, pluskwa
nagromadzić
bulwa, cebula
niszczyk zjadliwy
bulwocebulka przybyszowa
test przewodnictwa dla masy
nasiennej
sprzęt do suszenia nasion luzem
pęk, snop
śnieć cuchnąca
śnieć
ziarno porażone śniecią
pęk
produkt uboczny

cabbage

kapusta warzywna

bract
bran
branch
brassicas (GB)
breadmaking cereals
bread wheat
breaking dormancy
breeder
breeder’s rights
breeding progress
brewing
brick grit test
bring into practice
bristle
broad bean
broadcasting
broadleaved
broadleaved weeds
bromes
brown foot rot
brown mustard (GB)
brown rot
brown soil
brown top (GB)
brush
brushing machine
brussels sprouts
bucket
buckwheat
bud
bud formation
buffer
bug
build up
bulb
bulb eelworm
bulbil
bulk conductivity test
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calcareous soil
calcium
calyx
campion
canada blue grass (USA), canada bluegrass (GB)
canary grass (USA), canarygrass (GB)
canopy
cantaloupe (USA)
capacity
capillary potential
capitulum
capsule
caraway
carbohydrates
carbon dioxide
carotene
carpel
carrot
carry out inspection
carry out test
carting
caryopsis
catchcrop
cauliflower
celeriac
celery
cell membrane
cell wall
cellulose
centigrade degree
centrifugal divider
cercosporiosis
cereal crops
cereal cultivation
cereals
certificate
certification authority
certification scheme
certified seed
certified seed of the first generation
certified seed of the second generation
chaff
chaffy grass
chaffy
chaffyness

gleba wapienna
wapno
kielich (bot.)
firletka
wiechlina spłaszczona
mozga kanaryjska
łan
melon
pojemność
potencjał kapilarny
główka
torebka (owoc)
kminek zwyczajny
węglowodany
bezwodnik kwasu węglowego
karoten
słupek, owocolistek
marchew jadalna
przeprowadzać lustrację
wykonać test
zwózka
ziarniak
poplon
kalafior
seler korzeniowy
seler naciowy
błona komórkowa
ściana komórkowa
błonnik
stopień Celsjusza
rozdzielacz wirówkowy
plamistość liści
rośliny zbożowe
uprawa zbóż
zboża, produkty zbożowe,
żywnościowe
świadectwo
urząd kwalifikacyjny
system kwalifikacji
nasiona kwalifikowane
nasiona kwalifikowane pierwszego
pokolenia (rozmnożenia)
nasiona kwalifikowane drugiego
pokolenia (rozmnożenia)
plewy
trawa oplewiona (niesypka)
oplewiony (niesypki)
niesypkość
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chalcid fly
character
chemical activity
chemical character
chemical composition
chemical control
chemical dessication
chemical disease control
chemical dressing
chemical formula
chemical pest control
chemical qualitative filter paper
chemical weed control
chick pea (GB), chickpea (USA)
chickory
chickweed
Chinese cabbage
chives
chlorate
chloride
chlorine
chlorophyll
chloroplast
chlorosis
chromatin
chromosome
chromosome aberration
clavate
clay fraction
cleavers
cleistogamous species
cley
climatic conditions
clogging
clone
closing date
clover huller
clover rot
clover thasher
cluster
coated seeds
cob
cocksfoot
coefficient
coefficient of variability
cold storage warehouse
cold test

owad pasożytujący na innych
owadach
cecha
aktywność chemiczna
cecha chemiczna
skład chemiczny
ochrona chemiczna
chemiczna desykacja
chemiczne zwalczanie chorób
zaprawianie
wzór chemiczny
chemiczne zwalczanie szkodników
bibuła filtracyjna jakościowa
chemiczne zwalczanie chwastów
ciecierzyca pospolita
cykoria
gwiazdnica pospolita
kapusta pekińska
szczypiorek
chloran
chlorek
chlor
chlorofil
chloroplast
chloroza
chromatyna
chromosom
aberacja chromosomowa
maczugowaty
części ilaste
przytulia czepna
gatunek samopłodny
glina
warunki klimatyczne
zapychanie, zalepianie
klon
termin ostateczny
bukownik
zgnilizna koniczynowa
bukownik
kłębek (buraka), klaster (na
dendrogramie)
nasiona otoczkowane
kaczan kukurydzy (kolba)
kupkówka pospolita
współczynnik
współczynnik zmienności
chłodnia
cold-test (rodzaj testu wigorowego)
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coleoptile
coleorhiza
collar of rachis
colloids
colonial bentgrass (USA)
colony
colour, color (USA)
colour sorter
columnar stem type
combat
combining
commercial hybrid
common millet (GB)
common sunflower (GB)
common thistle
common vetch
community habitat
companion grass
comparative trials
compensatory payments
competition
competitive marketplace
completion
complex stressing vigour test (CSVT)
comply with standards
component
component part (fraction)
composite cross
composite sample
compost
compost soil
compound
comprehensive
concentration
condensation
condenser
conditioning
conductivity
conductivity meter
conductivity test
confidence coefficient
conical divider
conidia
conidiophores
conidiospores
conidium

koleoptyl
koleoryza
kołnierzyk osi kłoska
koloidy
mietlica pospolita
kolonia (mikrob.)
kolor
sortownik fotoelektryczny
typ stojący pędu
zwalczać
zbiór kombajnowy
mieszaniec handlowy
proso zwyczajne
słonecznik
oset
wyka siewna
środowisko
trawa wsiewka (w roślinę ochronną)
doświadczenia porównawcze
dopłaty wyrównawcze
współzawodnictwo, konkurencja
konkurencyjny rynek
zakończenie (doświadczenia)
wigorowy test stresu
kompleksowego
odpowiadać standardom (normom)
składnik
część składowa,
frakcja (w teście czystości)
krzyżowanie złożone
próbka złożona
kompost
ziemia kompostowa
związek (chem.)
kompleksowy
stężenie
kondensacja
chłodnica
kondycjonowanie
przewodnictwo (fiz.)
konduktometr
test konduktometryczny
(przewodnictwa)
współczynnik ufności
rozdzielacz stożkowy
konidia
konidiofory
konidia
konidium
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conifers
constant
constant value
constant weight
contamination
control measures
control plot
controlled cross
controlled deterioration test (CDT)
cooler
coolhouse
cooling plant
coriander
corn (USA)
corn salad (GB)
cornpicker
cornpicking machine
corolla
corolla tube
correlation
correlation coefficient
cos lettuce
cost calculations
cotton
cotyledon
couch
counting board
cover
cover crop
covered smut
cowpea
cracking
cranesbill
crease
creeping bent (GB)
creeping red fescue
cremocarp
cress (GB)
crested wheat grass
crimson clover
critical value
crop density
crop establishment
crop failure
crop husbandary
crop location
crop management
crop nutrition

rośliny iglaste
stała/stały
wielkość stała
stała masa
zanieczyszczenie
środki ochrony
poletko kontrolne
krzyżowanie kontrolowane
test kontrolowanego starzenia
chłodnica
chłodnia
chłodnia
kolendra siewna
kukurydza
roszponka warzywna,
maszyna do zbioru kukurydzy
maszyna do zbioru kukurydzy
korona kwiatowa
szyjka korony kwiatowej
korelacja
współczynnik korelacji
sałata rzymska
kalkulacje kosztów
bawełna
liścień
perz
szablon do wysiewu nasion
pokrywa, wieczko
roślina ochronna dla wsiewki
głownia pyłkowa jęczmienia
wigna, wspięga chińska
pęknięcie
bodziszek
bruzdka
mietlica rozłogowa
kostrzewa czerwona
rozłupnia
pieprzyca siewna, rzeżucha
perz grzebieniasty
koniczyna krwistoczerwona
(inkarnatka)
wartość krytyczna
obsada roślin
zbiory
nieurodzaj
pielęgnacja roślin
lokalizacja plantacji
zabiegi uprawowe
nawożenie roślin
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crop production
crop residue
crop rotation
crop seed
crop varieties
cropping area
crops
cross polinated plants
cross section
crossfertilization
crossfertilizing species
crossing
crown vetch
cucumber
culm
cultivar
cultivar description
cultivar identification
cultivar maintenance programme
cultivar name
cultivar purity
cultivar testing organization
cultivar trial
cultivated area
cultivated plants
cultivating
cultivation equipment
cultivation technology
cumin (GB)
cuticle
cutting
cypsela
cytokinesis
cytokinine
cytology
cytoplasm
cytoplasmic female sterility
cytoplasmic male sterility

damage
data
data processing
daylength
daylight
dead seed
deawning

produkcja roślinna
resztki pożniwne
płodozmian
nasiona rośliny uprawnej
odmiany roślin uprawnych
powierzchnia zasiewów
ziemiopłody
rośliny obcopylne
przekrój poprzeczny
zapłodnienie krzyżowe
obcopylne gatunki roślin
krzyżowanie
cieciorka
ogórek
żdźbło, łodyga trawy
odmiana rośliny uprawnej
opis odmiany
identyfikacja odmiany
program hodowli zachowawczej
nazwa odmiany
czystość odmianowa
organizacja (instytucja)
oceny odmian
doświadczenie odmianowe
powierzchnia uprawna
rośliny uprawne
uprawa ziemi
narzędzia uprawowe
agrotechnika
kmin rzymski
kutikula
sadzonka
niełupka
cytokineza
cytokinina
cytologia
cytoplazma
żeńska niepłodność
cytoplazmatyczna
męska niepłodność
cytoplazmatyczna
uszkodzenie
dane
przetwarzanie danych
długość dnia
światło naturalne
nasienie martwe
pozbawianie ości
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decay
decline, decrease
deficiency
defoliant
defoliate
degeneration
degeneration ratio
degraded soil
dehisce
dehiscence of the anthers
dehiscent
dehusk
dehydratation
dehydrogenase
deionized water
delayed seeding
delayed harvest
delivery
deltoid
demand
dense
dense spike
dense stand
denseeared
densimeter
density
dentation
depreciation
descriptor
descriptor for cultivar
desiccator
dessicant
destilled water
deterioration
determination
developing of a new method
development stage
developmental phases
device
defoliate
diagnosis
diagnostic character
diagonal
diagram
diameter
dicotyledonous
dicotyledonous weeds
dicotyledons
difference

zgnilizna
zmniejszanie
niedobór
defoliant
defoliować
degeneracja, wyradzanie
współczynnik wyradzania
gleba zdegradowana
pęknąć, pękać (o strąkach)
pękanie pylników
pękający
obłuskiwać
odwodnienie
dehydrogenaza
woda dejonizowana
opóźniony siew
opóźniony zbiór
dostawa
trójgroniasty
popyt
zbity (gęsty)
kłos zbity
gęsty (zwarty) łan
zbitokłosy
densymetr
gęstość, obsada roślin
ząbkowatość (liścia)
amortyzacja
słowo kluczowe
kod odmiany
desykator, eksykator
desykant
woda destylowana
uszkodzenie
oznaczanie
opracowanie nowej metody
faza rozwoju (rośliny)
stadia rozwojowe
aparat, urządzenie
pozbawiony liści
diagnoza
cecha diagnostyczna
przekątna
wykres
średnica
dwuliścienny
chwasty dwuliścienne
dwuliścienne
różnica
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diffusion
dill
dilution
diploid
direct combining
discoloration
disease
disease control
disease organizm
disinfection
disqualified seed material
dissolve
dissolvent
distal (peripherical)
distance isolation
distillate
distillation
distinguishing characteristic
distribution
divergence
DNA fingerprint

dock
dodder
domestic
domestic market
dominating character
dormancy
dormant seeds
dorsal
dorsoventrally
dose
dose of nutrition
dotted
double cross
doublecross hybrid production
dough stage
downgraded
downgrading
downy milew
draper
dreoge corn
dressed seeds
drill
drilling
drought

dyfuzja
koper ogrodowy
rozcieńczenie
diploid
bezpośredni zbiór kombajnem
odbarwienie
choroba
ochrona roślin przed chorobami
organizm chorobotwórczy
dezynfekcja, odkażanie
dyskwalifikowany materiał siewny
rozpuszczać
rozpuszczalnik
peryferyjny
izolacja przestrzenna
destylat
destylacja
cecha odróżniająca
rozmieszczenie, dystrybucja
dywergencja, rozwidlenie,
rozgałęzienie, rozwartość (np. ości)
”odcisk palca” DNA,
obraz prążków DNA
charakterystyczny dla genotypu
szczaw
kanianka
krajowy
rynek krajowy
cecha dominująca
spoczynek
nasiona w spoczynku
grzbietowy
grzbietobrzusznie
dawka
dawka nawożenia
centkowany
krzyżowanie podwójne
produkcja mieszańców metodą
krzyżowania podwójnego
dojrzałość woskowa
zdegradowany (np. partia nasion)
zdegradowanie
mączniak rzekomy
sortownik, transporter płócienny
łuszczona kukurydza
nasiona zaprawione
siew rzędowy
siew rzędowy siewnikiem
susza
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drought resistance
drought resistant
drought stres
drupe
drupel
dry
drying bin
drying cylinder
dung
duplicate
duplicate certificate
duplicate determination
durum wheat
dusting
dusty
dwarf
dwarf cultivar

odporność na suszę
odporny na suszę
stres suszy
pestkowiec
pestka
suchy
silos
bęben suszarni
gnój
duplikat, kopia
duplikat świadectwa
oznaczenie w dwóch powtórzeniach
pszenica twarda
opylanie
pylisty
karłowaty
odmiana krótkosłoma

ear
ear axis
ear blight
ear colour
ear density
ear shape
ear emergence
earing
earing
early
early bolters
early dough stage
early potatoes
early variety (cultivar)
ecological factors
ecology
economic factors
economic result
ecotype
edaphic
edaphic factors
edible plants
effect
efficiency
efficiency of transpiration
efficient
egg plant
egyptian clover
egzogenic amino acid
electric conductivity
electrical conductivity measurement

kłos, kłosić się
oś kłosa
fuzarioza kłosa
barwa kłosa
zwartość kłosa
kształt kłosa
kłoszenie
kłoszenie
wykształcanie kłosów
wczesny
pośpiechy wczesne
dojrzałość wczesna woskowa
ziemniaki wczesne
wczesna odmiana
czynniki ekologiczne
ekologia
czynniki ekonomiczne
wynik ekonomiczny
ekotyp
edaficzny
czynniki edaficzne, glebowe
rośliny jadalne
efekt, wpływ
wydajność
produktywność transpiracji
produktywny
oberżyna, bakłażan
koniczyna egipska (aleksandryjska)
aminokwas egzogenny
przewodnictwo elektryczne
pomiar elektroprzewodnictwa
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electrode dip cell
electrolysis
electrolyte
electron microscope
electrophoregram
electrophoresis
elektrolyte leakage
ELISA test
elongated
emasculation
embrionic
embryo
embryo cavity
embryonic axis
emerging radicle
energy crops
encrusted seed
endemic
endive
endocarp
endoderm
endogenic
endogenous amino acid
endoplasm
endosperm
energy
engine
environment
environment degradation
environmental conditions
vegatable growing
environmental factors
environmental requirements
enzymatic
enzyme
epicarp
epicotyl
epidermal hairs
epidermal tissues
epidermis
epigeal germination
equation
equilibrium
equivalent
erect
erect stem type
ergot
erosion

elektroda zanurzeniowa
elektroliza
elektrolit
mikroskop elektronowy
elektroforegram
elektroforeza
wyciek elektrolitu
test ELISA
wydłużony
kastrowanie
zarodkowy
zarodek
komora zarodkowa
oś zarodkowa
wysuwający się korzonek
zarodkowy
uprawy energetyczne
nasiona inkrustowane
endemiczny
endywia
endokarp
endoderma
endogeniczny
aminokwas endogenny
endoplazma
bielmo
energia
silnik
środowisko
degradacja środowiska
warunki środowiska
warzywnictwo
czynniki środowiskowe
wymagania środowiskowe
enzymatyczny
enzym
epikarp, owocnia zewnętrzna
epikotyl
włoski na epidermie
tkanki okrywające
epiderma
kiełkowanie epigeiczne
równanie
równowaga
równowartościowy
stojący
typ stojący pędu
sporysz
erozja
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error
error of measurement
erucic acid
essential oil
estimated yield
estimation
ethanol
evaluation
evaluation trial
even number
evergreen
examination
excised embryo test
excised embryo test for viability
exhaust fan
exiccator
exogenic
expected field emergence (EFE)
expected yield
expenditure
experimental centre
experimental data
experimental error
standard error
experimental field
experimental scheme
expertise
extraction
extreme value
exudat(s)
exudation

factor
factor analysis
fall
family
fan
farm holding
farm net value added
farming overheads
farmyard manure
fasciation
fascicle
fatuoid oat
favourable conditions
feature
feed

błąd
błąd pomiaru
kwas erukowy
olejek eteryczny
plon szacunkowy
oznaczanie, ocena
alkohol etylowy
ocena
badanie wartości użytkowej
parzysta liczba
wiecznie zielona (roślina)
badanie
test izolowanych zarodków
test żywotności na izolowanych
zarodkach
wyciąg
eksykator
egzogeniczny
spodziewane wschody polowe
plon przewidywany
wydatki
ośrodek doświadczalny
dane doświadczalne
błąd doświadczenia
błąd standardowy
pole doświadczalne
plan doświadczenia
ekspertyza
ekstrakcja
wartość ekstremalna
substancje wyciekające
wyciek elektrolitów w teście
elektroprzewodnictwa
czynnik
analiza czynnikowa
opad atmosferyczny
rodzina
wentylator
gospodarstwo rolne
wartość dodana
koszty ogólnogospodarcze
obornik
staśmienie
wiązka, pęk
fatuoid owsa
warunki sprzyjające
cecha
pasza
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feed barley
feed for livestock
feeding
feeding mixture
female parent
female silk
fermentation
fertile
fertile floret
fertile soil
fertility
fertility of the soil
fertilization
fertilizer
fertilizer application
fertilizer rate
festulolium
fibre plants
field
field bean (GB)
field brome
field characteristic
field corn (USA)
field crops
field drying
field emergence rate
field experiment
field inspection
field performance
field planting value
field plot
field production environment
field sanitation
field selection
field trial
field weathering
figure
filament
filter paper
filtration
fine leaved sheep’s fescue
fine mesh
first harvest year
fixed nitrogen
flag leaf
flag leaf attitude
flag leaf blade

jęczmień paszowy
pasza dla inwentarza żywego
żywienie
mieszanka paszowa
żeński komponent rodzicielski
słupkowie (w kolbie kukurydzy)
fermentacja
płodny
kwiatek płodny
gleba urodzajna
płodność
żyzność gleby
zapłodnienie
nawóz
nawożenie
dawka nawozu
festulolium
rośliny włókniste
pole
bobik
stokłosa polna
cecha polowa
kukurydza zwyczajna
rośliny uprawne, uprawy polowe
suszenie w polu
szybkość wschodów polowych
doświadczenie polowe
lustracja polowa
jakość polowa
wartość siewna
poletko doświadczalne
warunki środowiskowe dla
produkcji polowej
stan fitosanitarny pola
selekcja polowa
doświadczenie polowe
działanie polowych warunków
pogodowych
wykres, rysunek, zdjęcie (publ.)
łagiewka pyłkowa
bibuła filtracyjna
filtrowanie
kostrzewa nitkowata
sito drobne
pierwszy rok zbioru
azot związany
liść flagowy
ustawienie liścia flagowego
blaszka liścia flagowego
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flag leaf sheath
flattened
flattened meadowgrass (GB)
flax
flecky
floral disk
floral primordia
floret
flow
flower
flower buds
flower structure
seed structure
flowering period
fluorescence
fluorescence test
fluorescent lamp
fluorescent light
fodder
fodder beet
fodder carrot
fodder crop
fodder grain crop
fodder kale
fodder radish
fodder value
folded filter paper
foliage
foliage feeding
foliar type
follicle
food crop
food grain crop
food safety
forage
forage brassicas
forage crop
forage crops
forage crucifers
forage grasses
forage harvester
forage legumes
forage yield
forcedair drying
forecast
formula
fourrow
fourrowed spike

pochwa liścia flagowego
spłaszczony
wiechlina spłaszczona
len włóknisty
centkowany
dno kwiatowe
zawiązki kwiatowe
kwiatek
przepływ (np. cieczy)
kwiat, kwitnąć
pąki kwiatowe
budowa kwiatu
budowa nasienia
okres kwitnienia
fluorescencja
test fluorescencyjny
lampa fluorescencyjna
światło fluorescencyjne
pasza
burak pastewny
marchew pastewna
roślina pastewna
uprawa ziarna na paszę
kapusta pastewna
rzodkiew oleista
wartość paszowa
bibuła filtracyjna karbowana
ulistnienie, łęciny
nawożenie dolistne
typ liściasty
mieszek (bot.)
plantacja na cele żywieniowe
uprawa na ziarno
bezpieczeństwo żywnościowe
pasza
rośliny kapustne pastewne
roślina paszowa
uprawy pastewne
rośliny krzyżowe pastewne
trawy pastewne
silosokombajn
rośliny strączkowe pastewne
plon paszy
suszenie z wymuszonym obiegiem
powietrza
prognoza
wzór, przepis
czterorzędowy
kłos czterorzędowy
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fowl bluegrass
fowl meadowgrass (USA)
frass
free water
freeze resistance
French bean (GB)
frequency
fresh weight
friction
frost
frost hardy
frost killing
frost resistance
fruit
fruit dehiscent
fruit monocarpellary
fruit setting
fruit succulent
fruit true
fruiting bodies
fuel
full maturity
fully ripe
fumigation
fungal attack
fungal infection
fungal sclerotia
fungicide
fungicide treated seed
fungus (fungi)
furrow
fusarium wilt
fusariosis
fusiform
gain
gametophyte
gametophyte tissue
garden cress (USA)
garden thyme
garlic
gel
gene
gene pool
generation
generative reproduction
genetic inheritance

wiechlina błotna
wiechlina błotna
odchody owadów
woda swobodna
mrozoodporność
fasola zwykła
częstotliwość
świeża masa
tarcie
przymrozek
mrozoodporny
wymarzanie
wytrzymałość na mróz
owoc
owoc pękający
owoc jednoowocolistkowy
(powstały z jednego owocolistka)
zawiązywanie owoców
owoc mięsisty
owoc prawdziwy
ciała owocujące
paliwo
dojrzałość pełna
w pełni dojrzały
fumigacja
atak grzyba
infekcja grzybowa
sklerocja (przetrwalniki) grzybów
fungicyd
nasiona zaprawiane fungicydami
grzyb (grzyby)
bruzda, bruzdka u ziarniaków
więdnięcie fuzaryjne
fuzarioza
wrzecionowaty
zysk
gametofit
tkanka gametofitu
pieprzyca siewna, rzeżucha
tymianek właściwy,
macierzanka piaskowa
czosnek pospolity
żel
gen
pula genowa
pokolenie
rozmnażanie generatywne
dziedziczność jądrowa
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genetic monogerm cultivar
genetic potential
genetic purity
genetic quality
genetics
genom
genotype
genuineness
genus
germ
germinating seeds
germination
germination ability
germination apparatus
germination cabinet
germination capacity
germination inhibition
germination inhibitor
germination of seed
germination regulators of seed
germination test
germplasm
germs
gibberellin
gibbrellic acid
glass
glasshouse
glassy
glaucosity
glazed stage
gliadins
globulins
glucose
glucosinolate content
glume
glume blotch
glutamic acid decarboxylase activity
glutamine
glutenins
glycosides
goat’s rue east
golden oatgrass (GB)
Golgi apparatus
good stand establishment
good quality seed
grading
grading cylinder
graduated cylinder

odmiana genetycznie jednokiełkowa
potencjał genetyczny
czystość genetyczna
jakość genetyczna
genetyka
genom
genotyp
autentyczność
rodzaj (syst.)
zarodek
nasiona kiełkujące
kiełkowanie
zdolność kiełkowania
kiełkownik
kabina do kiełkowania
zdolność kiełkowania
hamowanie kiełkowania
inhibitor kiełkowania
kiełkowanie nasion
regulatory kiełkowania nasion
test oceny zdolności kiełkowania
plazma zarodkowa
zarodki
giberelina
kwas giberelinowy
szkło
szklarnia
szklisty
omszenie
dojrzałość szklista
gliadyny
globuliny
glukoza
zawartość glikozynolanów
plewa
septorioza plew
aktywność dekarboksylazy kwasu
glutaminowego
glutamina
gluteniny
glikozydy
rutwica wschodnia
konietlica łąkowa, owsik złocisty
aparat Golgiego
optymalna populacja roślin w łanie
nasiona dobrej jakości
sortowanie (np. nasion)
sortownik cylindryczny
cylinder miarowy
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graft
graft
graft union
grafting
grain production
grain
grain cleaning plant
grain coloration with phenol
grain colour
grain combine
grain crop
grain filling
grain market
grain separator
grain silo
grain weevil
grain yield
grass
grass weeds
grassland
gravel
gravity separator
gray mould
graze
grazing
grazing land
green fodder
green forage
grind
grinding
grinding mill
grit
gross farm income
gross margin
gross weight
ground grain
ground nut (GB)
grower
growing period
growing season
growth
growth chamber
growth habit
growth inhibiting substance
growth measurement of plants
growth phase
growth rate

przeszczepiać
zraz
szczep
szczepienie
produkcja na ziarno
ziarno zbóż
aparat do czyszczenia ziarna
barwa ziarna w teście fenolowym
barwa ziarna
kombajn zbożowy
uprawa na ziarno
wykształcanie ziarna
rynek zbóż
młocarnia
silos zbożowy
wołek zbożowy
plon ziarna
trawa
chwasty z rodziny traw
pastwisko
żwir
sortownik grawitacyjny,
stół pneumatyczny
szara pleśń
paść, wypasać
wypasanie
pastwisko
pasza zielona
pasza zielona
śrutować
mielenie
młynek
żwirek
wartość dodana brutto
nadwyżka bezpośrednia
masa brutto
śruta
orzech ziemny
producent (nasion)
sezon wegetacyjny
okres wegetacji, sezon wegetacyjny
wzrost (biol.)
komora wegetacyjna,
komora wzrostowa
pokrój (rośliny)
inhibitor wzrostu
pomiary wzrostu roślin
faza wzrostu
szybkość wzrostu
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growth regulator
growth retardation
growth stage
growth substance
guide book

hormon wzrostu
zahamowanie wzrostu rośliny
stadium wzrostu
substancja wzrostowa
przewodnik (bibl.)

habit
habitat
hair
hair tuft
hairiness
hairy
hairy vetch
hand halving

pokrój
siedlisko
włoski
pęczek włosów
owłosienie
owłosiony
wyka kosmata, wyka ozima
ręczne dzielenie na pół
(przepoławianie)
lupa ręczna
ręczne usuwanie roślin nietypowych
poradnik, podręcznik
zbiór ręczny
faza dojrzałości pełnej
nasiona twarde
twardość
twardość nasion
szkodliwy
organizm szkodliwy, szkodnik
brona
bronowanie
browar
kostrzewa murawowa,
kostrzewa szczeciniasta
żniwa
wskaźnik plonu
dojrzałość żniwna
zbierany na nasiona
zbiór (plonu)
maszyny żniwne
agregat żniwny
siano
kłos, główka (np. kapusty), kolba
(kukurydzy)
data kłoszenia
wykształcanie kłosów
jakość pod względem zdrowotnym
uszkodzenie termiczne
wytrzymałość na wysoką
temperaturę
termiczne odkażanie nasion
uszkodzenie termiczne
gleba ciężka

hand lense
hand roguing
handbook
handpicking
hard dough stage
hard seed
hardness
hardseedeness
harmful
harmful organism
harrow
harrowing
browary
hard fescue
harvest
harvest index
harvest ripeness
harvested for seed
harvesting
harvesting machinery
harvesting unit
hay
head
heading date
heading
health quality
heat damage
heat resistance
heat treatment of seed
heating injury
heavy soil
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hectare
hectolitre weight
helminthosporiosis
hemp
herb
herbage plant
herbage seed
herbicide
hereditary character
heredity
heritability
hesperidium
hessian
heterogenity
heterogenous
heterosis
hexaploid
high fertility
high pods setting
high quality seeds
highmanganese soil
highvigour seed
hilum
Hiltner test
hive
hollow heart
homonogenous cultivar
homozygosis
homozygote
homozygous
honeybee
hop
hordeins
horizontal electrophoresis system
horseradish
host
host crop
host plant
hormone
hulless
huller
humblebee
humidity
humous soil
humus
husbandry practices
husk
HVS = Higher Voluntary Standard

hektar
masa hektolitra
plamistość liści
konopie siewne
ziele
roślina zielarska
nasiona ziół
herbicyd
cecha dziedziczna
dziedziczenie
odziedziczalność
typ owocu mięsistego
juta
heterogeniczność
heterogeniczny
heterozja
heksaploid
dobra żyzność, wysoka płodność
wysokie osadzenie strąków
nasiona wysokiej jakości
gleba wysokomanganowa
nasiona o wysokim wigorze
znaczek (bot.)
test Hiltnera
rój
pustowatość miąższu (bulw
ziemniaka)
odmiana jednorodna
homozygotyczność
homozygota
homozygotyczny
pszczoła
chmiel
hordeiny
system elektroforezy poziomej
chrzan
żywiciel (pasożyta)
roślina gospodarz
roślina żywicielska
hormon
nagoziarnisty
obłuskiwacz
trzmiel
wilgotność
gleba próchniczna
próchnica, humus
zabiegi uprawowe
łuska
Standard Wyższy Dobrowolny
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hyaline
hyaline layer
hybrid
hybrid cultivar
hybrid purity
hybrid ryegrass
hybrid variety
hybrid seed
hybridization
hydoxide
hydratation
hydrogen
hydrogenation
hygroscopic water
hypanthium
hyphae
hypochlorite
hypocotyl
identification mark
identity
identity of variety
illumination
imbibition
improve
impurities
in flower
in full flower
inbred line
inbreeding
incidence
income
income from management
incomlete block
incompatibility
increase
incubation
indehiscent
indented cylinder
indeterminate habit
index
indian mustard (USA)
indigenous
indistinguishable

szklisty
warstwa hialinowa, szklista
mieszaniec
odmiana mieszańcowa
czystość mieszańca
życica mieszańcowa/rajgras
oldenburski
odmiana mieszańcowa
nasiona mieszańcowe
hybrydyzacja,
krzyżowanie mieszańcowe
wodorotlenek
hydratacja, uwodnienie
wodór
uwodnienie
woda ściśle związana
dno kwiatowe
strzępki grzyba
podchloryn
hypokotyl
znak identyfikacyjny
tożsamość
tożsamość odmianowa
oświetlenie
pęcznienie
ulepszać
zanieczyszczenia
w kwitnieniu
w pełni kwitnienia
linia wsobna
hodowla wsobna
częstość występowania
(szkodnika, choroby)
dochód
dochód z tytułu zarządzania
bloki niekompletne (metoda
założenia doświadczenia)
niezgodność
przyrost
inkubacja
niepękający
cylinder ząbkowany
wzrost niezdeterminowany
(niesamokończący się)
wskaźnik
gorczyca sarepska
rodzimy, miejscowy
niemożliwy do odróżnienia
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individual plant
individual selection
induced mutation
industrial chicory
industry
inert matter
infection
inferior seed quality
infertile
infertility
infestation
inflorescence
inflorescence emergence
influence
information centre
infrared radiation
inhibitor
initial plant material
injury
innate
innate character
inoculation
inoculation with Rhizobium
insecticide
insectpolinators
insignificant difference
insoluble
instrument
integument
interaction
intercross
interline hybrid
intermediate quality seed
International Board for Plant Genetic
Resources (IBPGR)
International Seed Testing
Association (ISTA)
International Standard Organisation (ISO)
International Union for the Protection
of New Varieties of Plants (UPOV)
internode
interrow cultivations
interrow space
intersection
invasion

pojedyńcza roślina
selekcja indywidualna
mutacja sztuczna
cykoria korzeniowa
przemysł
zanieczyszczenia (w analizie
czystości)
infekcja
gorsza jakość nasion
niepłodny
niepłodność
porażenie
kwiatostan
kłoszenie
wpływ
ośrodek informacyjny
podczerwień
czynnik hamujący, inhibitor
materiał wyjściowy
uszkodzenie
wrodzony
cecha wrodzona
inokulacja
inokulacja bakteriami Rhizobium
insektycyd
owady zapylające
różnica nieistotna
nierozpuszczalny
przyrząd
osłonka (bot.)
współdziałanie
krzyżowanie (hod.)
mieszaniec międzyliniowy
nasiona średniej jakości
Międzynarodowa Rada Roślinnych
Zasobów Genowych
Międzynarodowy Związek Oceny
Nasion
Międzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna
Międzynarodowy Związek Ochrony
Nowych Odmian Roślin
międzywęźle
uprawki międzyrzędowe
odległość między rzędami
przekrój poprzeczny
porażenie
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investigation on plant disease resistance
investigation on plant resistance
involucel
involucres
involucre of brisles
ion
irrigation
isolation
isolation distance
isolation of seed crops
issuance of the certificate
ISTA Rules
Italian ryegrass

badanie odporności roślin na
choroby
badanie odporności roślin
kielich
okrywa
okółek łusek
jon
nawadnianie
izolacja
izolacja przestrzenna
izolacja plantacji nasiennych
wydawanie świadectwa
Przepisy ISTA
życica wielokwiatowa
(rajgras włoski)

Jacobsen apparatus
Jerusalem artichoce
Johnson grass

kiełkownik Jacobsena
topinambur
sorgo

keel
Kentucky bluegrass (USA)
kernel
kidney wetch
kidney shaped
knobiness
kohlrabi

łódeczka (część kwiatu bobowatych)
wiechlina łąkowa
ziarniak
przelot zwyczajny
nerkowaty
guzowatość
kalarepa

label
labelling
laboratory experiment
laboratory final seed certification

etykieta
etykietowanie
doświadczenie laboratoryjne
końcowa kwalifikacja
laboratoryjna nasion
nakłady pracy
koniczyna biała górska
roszponka warzywna
igła lancetowa
powierzchnia gruntów
rekultywacja gruntów
produkcja na dużą skalę
gatunki grubonasienne
bobowatych
larwa
późny
pośpiechy późne
późno kwitnący
ziemniaki późne
wirusy utajone
boczny

labour input
ladino clover (USA)
lamb’s lettuce(GB)
lance needle
land area
land reclamation
large scale production
largeseeded species
larva
late
late bolters
late flowering
late potatoes
latent viruses
lateral
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lateral buds
lateral nerves
lateral roots
latin name
latin square
law
lawn
lax
leaf
leaf blade
leaf buds
leaf canopy
leaf curl
leaf curling
leaf primordium
leaf roll
leaf sheath
leaf spot
leaf strip disease
leafed
leafless
leaflet
leafy forage
leakage
least significant difference (LSD)
lebelled bag
leek
legislative
leguminous plants
lemma
lemma nerves
lentil
lettuce
level of probability
level of significance
liabilities
licenced
life span
light soil
lighting
ligule
limiting factor
line
linear regression
linseed
List of Stabilized Plant Names
living seed
loam
loamy soil

pąki kątowe
nerwy boczne
korzenie boczne
nazwa łacińska
kwadrat łaciński
prawo
trawnik
luźny
liść
blaszka liściowa
pąki liściowe
powierzchnia liści w łanie
kędzierzawka
zwijanie się liści
zawiązek liścia
liściozwój
pochwa liściowa
plamistość liści
pasiastość liści
liściasty
bezlistny
listek, ulotka
pasza zielona
wyciek
najmniejsza istotna różnica (NIR)
worek (opakowanie) z etykietą
por
ustawodawczy
rośliny strączkowe
plewka dolna (bot.)
nerwy plewki dolnej
soczewica jadalna
sałata siewna
poziom prawdopodobieństwa
poziom istotności
zobowiązania
licencjonowany
okres życia (organizmu)
gleba lekka
oświetlenie
języczek (bot.)
czynnik ograniczający
linia
regresja liniowa
len oleisty
Lista Nazw Ustalonych Roślin
żywe nasienie
glina
gleba gliniasta
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local variety
locus (pl. loci)
loculus
lodging
lodging resistance
lodicule
loess soil
lomentum
long
long day plants
longevity
longitudinal section
longterm storage
loose smut
lot reference number
low in ( phosphorus)
low pods setting
lower glume
lower pods
lown grasses
lownmover
lowvigor seed
lucerne (GB), alfalfa (USA)
Lugol’s solution
lupinosis

odmiana miejscowa
locus (l.mn. loci)
komora zalążni
wyleganie (roślin)
odporność na wyleganie
łuszczka (bot.)
gleba lessowa
jednonasienny człon strąka
długi
rośliny długiego dnia
długość (życia)
przekrój podłóżny
przechowywanie długoterminowe
głownia pyłkowa
numer referencyjny partii (nasion)
o niskiej zawartości (fosforu)
niskie osadzenie strąków
plewa dolna
dolne strąki
trawy trawnikowe (gazonowe)
kosiarka trawnikowa
nasiona o niskim wigorze
lucerna siewna
roztwór Lugola
lupinoza

macroelements
magnetic cleaner, magnetic separator

makroelementy
sortownik magnetyczny,
magnetyczna maszyna czyszcząca
plon główny
korzeń główny
kukurydza zwyczajna
kolba kukurydzy
męski komponent rodzicielski
męska niepłodność
męski kwiatostan kukurydzy
malwa, ślaz
niedobór składników pokarmowych
agar słodowy
jęczmień browarny
zabiegi uprawowe, pielęgnacyjne
burak liściowy (warzywo)
marmurkowanie
znak
marker, znacznik
gen marker
kontrola rynku
wymagania rynku
potrzeby rynku

main crop
main root
maize (GB)
maize ear
male parent
male sterility
male tassel
mallow
nutrition deficiency
malt agar
malting barley
management practices
mangold
marbling
mark
marker
marker gene
market control
market demands
market needs
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market research
marketing of cereal seed
marking
maternal plant
matriconditioning
matrixstock
maturation process
mature
maturity
maturity stage
meadow
meadow fescue
meadow foxtail
mean
mean deviation
mean value
measurement
mechanical damage
mechanical detasseling
mechanical divider
mechanical harvest
mechanical injury
mechanical rotary brush
mechanical sampler
meet seed standards
melon (GB)
membrane degradation
membrane permeability
merchant
mericarp
mesocarp
mesocotyl
metabolic
metabolism
metabolite
methanol
methyl bromide
microflora
micoflora
micro nutrients
microbe
MICROcell
microelements
microorganism
micropropagation
micropyle
microscope
microscopic

badanie rynku
handel nasionami zbóż
oznakowanie (symbolem)
roślina macierzysta
matrykondycjonowanie
podkładka
proces dojrzewania
dojrzały
dojrzałość
stadium dojrzałości
łąka
kostrzewa łąkowa
wyczyniec łąkowy
średnia
średnie odchylenie
wartość średnia
pomiar
uszkodzenie mechaniczne
mechaniczne obłuskiwanie
rozdzielacz mechaniczny
zbiór mechaniczny
uszkodzenie mechaniczne
szczotkarka
próbnik mechaniczny
odpowiadać standardom jakości
nasion
melon
degradacja błony komórkowej
przepuszczalność błony komórkowej
handlowiec
rozłupka
środkowa warstwa owocni
mezokotyl
metaboliczny
metabolizm
metabolit
alkohol metylowy
bromek metylu
mikroflora
mikoflora
mikroelementy
bakteria
syntetyczny krzemian wapnia
mikroelementy
mikroorganizm
mikronamnażanie
mikropyle
mikroskop
mikroskopijny
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microspores
midge
milk stage
milky stage
milling
milling quality of grain
mineral fertilization
mineral ingredients
mineral nutrition
mineral salts
minimum germination standard
minimum standards
minimum value
mitochondrion
mixture
moisten
moistening
moisture content
moisture equilibration
moisture meter
moisture proof
moisture proof container
mold infection
mole
monocotyledonous plants, monocotyledons
monocotyledonous weeds
monoculture
monoecious plant
monogerm beets
monosaccharides
morphological character, feature, trait
mother–beet
mother elite seed
mottling
mould
mouldy
mountain brome (USA)
mulch
multicoloured
multiple fruit
multiple seed unit (MSU)
multiplication
multiplication ratio
mung bean (USA)
muskmelon (USA)
mustard
mut balls
mutant

mikrospory
komar, muszka
dojrzałość mleczna
faza dojrzałości mlecznej
młynarstwo, mielenie
wartość przemiałowa ziarna
nawożenie mineralne
składniki mineralne
nawożenie mineralne
sole mineralne
minimalny standard zdolności
kiełkowania
standardy minimalne
wartość minimalna
mitochondrium
mieszanka, mieszanina
zwilżać
nawilżanie
zawartość wody, wilgotność
wyrównywanie wilgotności
wilgotnościomierz
wodoszczelny
pojemnik wilgocioszczelny
infekcja pleśniowa
kret
rośliny jednoliścienne
chwasty jednoliścienne
monokultura
roślina jednopienna
buraki jednonasienne
cukry proste
cecha morfologiczna
wysadki buraka
elita hodowlana
cętkowanie, nakrapianie,
pleśń
spleśniały
stokłosa obrzeżona
mulcz, pokrywa ochronna gleby
wielobarwny
owoc złożony
wielokrotna jednostka nasienna
rozmnażanie
współczynnik rozmnażania
fasola mung
melon
gorczyca jadalna
torebki śnieci
mutant
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mutation
mycelium
mycohriza

mutacja
grzybnia
mikoryza

naked
naked oat
narrow leaved lupin
national list
native
natural hybrid
natural mutation
natural selection
necrosis
necrotic tissue
nectary
negative selection
nematode
nematode galls
net weight
nitrate accumulation
nitrogen
nitrogen compounds
nitrogen fertilizer
nitrogen fixation
nitrogen nutrition
no prechill test
Nobbe trier
node
nodule bacteria
non-heterogenous
nondehiscent fruit
nonfreeflowing
nonvolatile
normal distribution
normal seedling
normal solution
noxious seed
nucleic acid
nucleus
nurse crop
nursery material
nursery of isolated single plants
nursery stock
nut
nutlet
nutrient
nutrient agar
nutrition
nutritive tissue

nieowłosiony, nagi
owies nagi
łubin wąskolistny
lista krajowa
rodzimy
mieszaniec naturalny
mutacja naturalna
dobór naturalny
nekroza
tkanka nekrotyczna
miodnik
selekcja negatywna
nicień
galasy nicieni
masa netto
akumulacja azotanów
azot
związki azotowe
nawóz azotowy
wiązanie azotu z powietrza
nawożenie azotowe
test bez chłodzenia wstępnego
próbobierz Nobbe’go
węzeł, kolanko
bakterie brodawkowe
nieheterogennny
owoc niepękajacy
niesypki
nielotny
rozkład normalny
siewka normalna
roztwór normalny
nasienie szkodliwe
kwas nukleinowy
jądro (cyt.)
roślina ochronna
materiał szkółkowy
szkółka izolowanych pojedynków
szkółka hodowlana
orzech
orzeszek
składnik pokarmowy
pożywka agarowa
żywienie
tkanka odżywcza
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oat
obovate
octoploid
OECD (Organization for Economical
Cooperation and Development)
offal
offer for sale
official description of the variety
official field inspection
official label
official testing
offtype
oil crops
oil plant
oil seed residues
oilseed crops
oilseed rape
oligosaccharides
onceover operation (harvest)
one-way test
onfarm demonstration
onion
ontogenesis
opening of ventral crease
openpollinated
opium poppy (GB)
optimization
optimum plant population
optimum plant stand
Orange International Seed Lot Certificate
orchad
organic agriculture
organic fertilization
organism
origin
original
orthodox seeds
osmopriming
osmosis
osmotic pressure
osmotic priming
other seeds
outlays
outflow
outlet

owies zwyczajny
odwrotnie jajowaty
oktoploid
Organizacja ds. Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju
poślad
oferta sprzedaży
urzędowa charakterystyka odmiany
urzędowa lustracja polowa
etykieta urzędowa
ocena urzędowa
roślina nietypowa
rośliny oleiste
roślina oleista
śruta (z nasion oleistych)
rośliny oleiste
rzepak oleisty
cukry złożone (wielocukry)
zbiór jednofazowy
analiza jednoczynnikowa
pokaz na farmie
cebula
ontogeneza
rozwarcie bruzdy brzusznej
obcopylny
mak lekarski
optymalizacja
optymalna populacja roślin
optymalna liczba roślin w łanie
Międzynarodowe Świadectwo
Orange Partii Nasion
sad
rolnictwo ekologiczne
nawożenie organiczne
organizm
pochodzenie
oryginał
nasiona typowe
osmokondycjonowanie
osmoza
ciśnienie osmotyczne
osmokondycjonowanie
nasiona innych gatunków
(w analizie czystości)
nakłady
wypływ
wylot (techn.)
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outpollinated
output

ovate
overwintering
ovule
owned
oxidation
oxidizing agent
oxygen deficiency
oxygen deficiency stress

obcopylny
wydajność, produkcja,
gniazdo wyjścia (techn.)
wartość produkcji
przewyższać wydajnością
zalążnia
metoda suszarkowa
suszarka
plon ogólny
koszty pośrednie
nadprodukcja
materiał o wymiarach
większych od wymaganych
jajowaty
przezimowanie
zalążek (bot.)
ościsty
utlenianie
czynnik utleniający
niedobór tlenu
stres niedoboru tlenu

packing
pakchoi (USA)
palea
panicle
pappus
parallel
parasistic
parasitic fungi
parenchyma
parent plant
parental plants
parsley
parsnip
particular
partition value
pass through a screen
pasture
pasture grasses
pathogen
pathogenic
pathogenic agent
pathogenic infection
pathogenicity
pathologist
pattern of zein protein bands
pea
pea ascochytosis

pakowanie
kapusta chińska
plewka górna
wiecha
puch kielichowy
równoległy
pasożytniczy
grzyby pasożytnicze
parenchyma
roślina macierzysta
rośliny rodzicielskie
pietruszka zwyczajna
pasternak zwyczajny
szczególny
wartość graniczna
przechodzić przez sito
pastwisko, pasza
trawy pastewne
patogen
chorobotwórczy
czynnik chorobotwórczy
infekcja patogeniczna
patogeniczność
patolog
obraz prążków białkowych zein
groch
askochytoza grochu

output value
outyield
ovary
oven method
oven
overall yield
overhead costs
overproduction
oversize material
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peanut
peat
peat soil
peat substrate
pedeegree breeding
pedicel
peduncle
pellet
pelleted seed
penetration
pentacycle
pentapetalous
pepper
percentage by number
percentage by weight
perennial crop
perennial grass
perennial plants
perennial ryegrass
perianth
pericarp
perlite
permanent crops
permeability
permeation
persian clover
pest
petal
petiole
Petri dish
phacelia
pH range
phage formation
phagocyte
phenol
phenology
phenotype
phloem
phosphate buffer solution
phosphatides
phospholipid
phosphorus
photoperiod
photosensitive
photosynthesis
photosynthetic capability
phototropism
physical damage
physical feature

orzech ziemny
torf
gleba torfowa
substrat torfowy
hodowla rodowodowa
szypułka kwiatowa
szypułka, dokłosie
otoczka
nasiona otoczkowane
przenikanie
pięciookółkowy
pięciopłatkowy
papryka
procent liczbowy
procent wagowy
uprawa wieloletnia
trawa wieloletnia
rośliny wieloletnie
życica trwała (rajgras angielski)
okwiat
owocnia
perlit
uprawy trwałe
przenikalność
przenikanie
koniczyna perska
szkodnik
płatek korony (kwiatu)
szypułka liściowa, ogonek liściowy
szalka Petriego
facelia błękitna
zakres pH
tworzenie fagów
fagocyd
fenol
fenologia
fenotyp
łyko
roztwór buforu fosforanowego
fosfatydy
fosfolipid
fosfor
fotoperiod
światłoczuły
fotosynteza
wydajność fotosyntetyczna
fototropizm
uszkodzenie fizyczne
cecha fizyczna
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physical quality
physiological diseases
physiological dormancy
physiologically mature
phytin
phytohormones
phytoncides
phytotoxicity
pick up
picking up by combine
pigment
Persian clover (USA)
pinnate
pinnately lobed
pipette
pistil
placenta
plant breeder
plant breeder’s maintenance material
plant breeder’s rights
plant breeder’s royalty
plant breeding
plant breeding methods
plant cell
plant community
plant debris, residues
plant development
plant diseases
plant emergence rate
plant growth
plant growth habit
plant hight
plant nodule
plant nutrition
plant pathology
plant pigments
plant population per hectare
plant protection
plant selection
plant spacing
plant stand
plant viruses
plantation
planted area
planting
planting potential
planting rate/ha

jakość fizyczna
choroby fizjologiczne
spoczynek fizjologiczny
fizjologicznie dojrzały
fityna
hormony roślinne
fitoncydy
fitotoksyczność
zbierać
zbiór kombajnem (pokosów)
pigment
koniczyna perska
pierzastodzielny
pierzastowrębny
pipeta
słupek
łożysko zalążni
hodowca roślin
materiał do hodowli
zachowawczej
prawo autorskie hodowcy
opłata hodowlana, tantiema za
prawa autorskie
hodowla roślin
metody hodowli roślin
komórka roślinna
zbiorowisko roślinne
resztki roślinne
rozwój rośliny
choroby roślin
szybkość wschodów
wzrost rośliny
pokrój rośliny
wysokość rośliny
brodawka roślinna
nawożenie roślin
patologia roślin
barwniki roślinne
obsada roślin na hektar
ochrona roślin
selekcja roślin
odległość między roślinami
obsada roślin
wirusy roślinne
plantacja
powierzchnia uprawy
sadzenie
potencjał siewny
ilość wysiewu /ha
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planting ratio
plant spacing
plant variation
pleated paper
ploidy
plot
plot test
plough
plump seed
plumpness of the grain
plumule
pod
pod cracking
pod setting
podsolic soil
polimerization
pollen
pollen dispersion
pollen grain
pollinating agent
pollination
pollinator
polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
polyanthus
polymorphous, polimorphic
polyploid
polysaccharides
pome
poor soil
poppy
popcorn
population
population density
population genetics
positive selection
postcontrol test
postharvest
postharvest residue
potassium
potassium nitrate
potato
potato blight
potato dextrose agar
potato tuber
potencial
potential seed yield

proporcja wysiewu
odmian mieszańcowych
odległość między roślinami
zmienność roślin
harmonijka z bibuły
(podłoże do wysiewu nasion)
ploidalność
poletko doświadczalne
ocena poletkowa
orać
dorodne nasienie
wypełnienie ziarna
pączek szczytowy zarodka
strąk
pękanie strąków
zawiązywanie strąków
gleba bielicowa
polimeryzacja
pyłek
rozprzestrzenianie się pyłku
ziarno pyłku
zapylacz
zapylanie
zapylacz (np. owad lub roślina)
elektroforeza w żelu
poliakrylamidowym
wielokwiatowy
polimorficzny
poliploid
cukry złożone (wielocukrowce)
owoc mięsisty
słaba gleba
mak
kukurydza pękająca
populacja
obsada roślin
genetyka populacji
selekcja pozytywna
poletkowa kontrola następcza
pożniwny
resztki pożniwne
potas
azotan potasu
ziemniak
zaraza ziemniaczana
agar ziemniaczanoglukozowy
bulwa ziemniaka
potencjał
potencjalny plon nasion
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powdery mildew
prebasic seed
prechill test
prechilling
precipitation
precipitations
precision beets
precleaning
precaution
prediction
predrying
preharvest
preliminary germination test
preliminary investigation, preliminary test (study)
preliminary selection
premoistening
preparation of beet clusters
preservation
preservation breeding
presoaking
presowing
presowing cultivations
pressure
pretreatment
previous cropping
primary infection
primary leaf
primary root
primary sample
priming
principal root
principle
prior to basic seed
probability
processing
processing maturity
production
productive
productive variety
profit
progeny
progress
project
prolamins
prolific
prone to sprouting
propagation

mączniak prawdziwy
nasiona przedbazowe
test z chłodzeniem wstępnym
wstępne chłodzenie
wytrącanie
opady atmosferyczne
nasiona buraka do siewu
punktowego
czyszczenie wstępne
profilaktyka, ostrożność
prognoza
podsuszanie, suszenie wstępne
przedżniwny
wstępny test kiełkowania
badanie wstępne
selekcja wstępna
wstępne nawilżanie
preparowanie kłębków buraka
przechowywanie
hodowla zachowawcza
wstępne moczenie
przedsiewny
uprawy przedsiewne
ciśnienie
wstępne traktowanie
przedplon
infekcja pierwotna
liść pierwotny
korzeń pierwotny
próbka pierwotna
kondycjonowanie
pierwiastek arytmetyczny
reguła, zasada
nasiona pokolenia przed nasionami
bazowymi
prawdopodobieństwo
przetwarzanie, obróbka (techn.)
dojrzałość technologiczna
produkcja
plenny
odmiana plenna
zysk
potomstwo
postęp
plan, projekt
prolaminy
urodzajny, płodny, plenny
podatny na porastanie
rozmnażanie
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pure seed
pure seed fraction
pure stand
purity
purity analysis
purity test
pycnidium
pyrene
pyriform

płożący
typ płożący pędu
pas ochronny
białko
zawartość białka
wystawać, sterczeć
pochodzenie
tymczasowy
świadectwo tymczasowe
kwalifikacja tymczasowa
produkt
owoc pozorny
pokrycie puszkiem, omszałość,
owłosienie
omszony
perz szczeciniasty
miazga
rośliny strączkowe
strączkowe na ziarno
pompa
nabywca
linia czysta
czyste żywe nasiona
frakcja nasion czystych
otoczkowanych
nasiona czyste
frakcja nasion czystych
zasiew jednogatunkowy
czystość (analiza)
analiza czystości
test oceny czystości
piknidium
pestka
gruszkowaty

quality assurance
quality feature
quality seed
quality standards
quantity character
quarantaine
quarz lamp
QTL

gwarancja jakości
cecha jakościowa
nasiona wysokiej jakości
standardy (normy) jakości
cecha ilościowa
kwarantanna
lampa kwarcowa
loci cech ilościowych (gen., hod.)

race
raceme
rachilla
rachilla hair type

rasa
kiść
osadka kłoska (trzonek)
typ owłosienia osadki kłoska
(trzonka)

prostrate
prostrate stem type
protective belt
protein
protein content
protrude
provenience
provisional
provisional certificate
provisional certification
product
pseudocarp
pubescence
pubescent
pubescent wheatgrass (USA)
pulp
pulse crops
pulses for grain
pump
purchaser
pure line
pure live seed
pure pellets
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rachis
radiation
radicle
radicle protrusion
radicle plumule axis
radioactive
radish
ragweed
rainfall
random
random factor
random pollination
random variable
random variation
randomized complete block design
range
rape
rate
ray
reaction
reagent
reaper
recalcitrant seeds
receptacle
recessive
reclaimed soil
recommendations
rectilinear
recurved
red cabbage
red clover
red fescue
red top
reducing agent
reducing the composite sample
reduction
reed canarygrass
reflux condenser
regeneration
region
regionalization
regionalization of varieties
register of cultivars
registered variety
regression
regression analysis
regression coefficient

oś kłosa
promieniowanie
korzonek zarodkowy
wysuwanie się korzonka
zarodkowego
oś zarodkowa, korzonek-plumula
promieniotwórczy
rzodkiewka
ambrozja
opad deszczu
przypadkowy, losowy
czynnik losowy
zapylanie losowe
zmienna losowa
zmienna losowa
metoda losowanych bloków
zakres
rzepak
dawka, szybkość
promień (opt.)
reakcja
odczynnik
żniwiarka
nasiona nietypowe
dno kwiatowe
recesywny
gleba zrekultywowana
zalecenia
prostoliniowy
zgięty
kapusta głowiasta czerwona
koniczyna czerwona,
koniczyna łąkowa
kostrzewa czerwona
mietlica biaława
czynnik redukujący
redukcja próbki złożonej
redukcja
mozga trzcinowata
chłodnica zwrotna
regeneracja
rejon
rejonizacja
rejonizacja odmian
rejestr odmian
odmiana oryginalna
regresja
analiza regresji
współczynnik regresji
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regrowth
relationship
relative air humidity
relative humidity (RH)
remainder
remedial measures
repeatability
replication
representative sample
reproduction
reproduction of breeding material
reproductive growth
reproductive phase
requirements
rescue grass
residual
residue
resin
resistance
resistance breeding
resistance to diseases
resorption
resources
resowing
respiration
respond to
restoration
restorer line
retardant
retest
rhizome
rhubarb
rice
ripe
ripen
ripeness
ripening period
roadside verge
roll
rolled towel
rolled towel method
rolling
root
root crops
root hairs
root nodule
root primordium
root rot

odrastanie
zależność, związek
wilgotność względna powietrza
wilgotność względna
pozostałość
środki zaradcze
powtarzalność
powtórzenie
próbka reprezentatywna
rozmnażanie
reprodukcja materiału
hodowlanego
rozwój generatywny
faza generatywna
wymagania
stokłosa uniolowata
szczątkowy
pozostałość, reszta
żywica
wytrzymałość, odporność
hodowla odpornościowa
odporność na choroby
resorbcja
zasoby
powtórny siew
oddychanie
reagować na
przywrócenie (np. płodności)
linia przywracająca płodność
retardant
zbadać ponownie, test powtórny
kłącze, rozłóg
rabarbar, rzewień ogrodowy
ryż
dojrzały
dojrzewać
dojrzałość
okres dojrzewania
skraj drogi, pobocze
wałować
rulon z bibuły
metoda rulonowa
wałowanie
korzeń
rośliny okopowe
włośniki
brodawka korzeniowa
zawiązek korzenia
zgnilizna korzeni
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rounded, obovate, roundhole screen
routine use
rows of ...cm apart
rubb out
rudimentary floret
rule
rules
runner bean
rust
rusts of cereals
rutabaga (USA)
rye, (common rye)
ryegrass

podkładka
system korzeniowy
wierzchołek korzenia
czapeczka korzeniowa
typ rozetkowy
gnicie; zgnilizna
kosiarka rotacyjna
zgniły
gnicie
wiechlina zwyczajna,
wiechlina szorstka
wiechlina zwyczajna,
wiechlina szorstka
sito z okrągłymi otworami
zastosowanie rutynowe
rzędy o rozstawie ......cm
ocierać (koniczynę), bukować
kwiatek szczątkowy
przepis, reguła
przepisy
fasola wielokwiatowa
rdza
rdze źdźbłowe
brukiew pastewna, brukiew jadalna
żyto zwyczajne
życica, rajgras

sack spear sampler
safflower
sainfoin
salinity
samara
sample
sample evaluation
sample reduction
sampler
sampling
sampling agency
sampling procedure
sand
sand lucerne
sandy soil
sappy
saprophytic mould
savoy cabbage
scab
scale
scale range
scar

próbobierz workowy
krokosz barwierski
esparceta siewna
zasolenie
skrzydlak
próbka
ocena próbki
redukcja próbki
próbobiorca, próbobierz
próbobranie
urząd próbobrania
procedura próbobrania
piasek
lucerna mieszańcowa
gleba piaszczysta
soczysty
pleśń saprofityczna
kapusta włoska
parch
podziałka, zakres
zakres podziałki
blizna (bot.)

root stock
root system
root tip
rootcap
rosette type
rot
rotary mower
rotten
rotting
rough bluegrass (USA)
roughstalked meadowgrass (GB)
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scarification
scarified seeds
scarifier
schizocarp
scientific name
sclerenchyma
sclerotia
sclerotium
scope
screen
screen shaker
screen with round perforation
screen with slotted (oblong) perforation
screening
screening analyse
screening apparatus
screening machine
screenings
scur
scutellum
seal
sealed bag
sealing
sealing agency
seasonal
seasonal type
second crop
secondary growth
secondary infection
secondary root
section
seed
seed analyst
seed analytical quality
seedbed
seed borne disease
seed category
seed certification
seed certification scheme
seed certifying authority
seed cleaning
seed coat
seed coating
seed conditioning
seed control
seed crop
seed desiccation
seed desinfection
seed dormancy

skaryfikacja
nasiona skaryfikowane
szczotkarka
rozłupnia
nazwa naukowa (łacińska)
sklerenchyma
przetrwalniki-sklerocja
przetrwalnik u grzybów
zakres
sito
wytrząsacz sitowy
sito z otworami okrągłymi
sito z otworami szczelinowymi
testowanie, przesiewanie wstępne
analiza sitowa
wytrząsacz sitowy
wytrząsacz sitowy
odpady, poślad
bródka
tarczka zarodkowa
plomba
zaplombowane opakowanie
plombowanie
urząd plombowania
okresowy, sezonowy
typ użytkowy rośliny (np. jara)
poplon
porost (np. w strąkach)
infekcja wtórna
korzeń wtórny
przekrój
nasienie, materiał siewny
analityk nasienny
jakość analityczna nasion
podłoże do siewu
choroba przenoszona przez nasiona
kategoria nasion
kwalifikacja materiału siewnego
system kwalifikacji nasion
urząd kwalifikujący nasiona
czyszczenie nasion
okrywa nasienna
powlekanie nasion
kondycjonowanie nasion
zwalczanie patogenów nasion
plantacja nasienna
desykacja nasion
odkażanie nasion
spoczynek nasion
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seed dresing
seed drill
seed drying
seed dystribution
seed exudate
seed genetic quality
seed germination
seed grain
seed granules
seed grower
seed growing
seed hardness
seed harvest
seed health
seed health testing
seed in bulk
seed inoculation
seed labeling
seed legislation
seed lot
seed lot certificate
seed lot reference number
seed marketing
seed mats
seed maturation
seed moisture content
seed multiplication
seed pelleting
seed pellets
seed performance
seed physical quality
seed placement depth
seed potato
seed production
seed production environment
seed protection
seed quality
seed quality control
seed rate, seeding rate
seed rate/ha
Seed Regulations
seed reproduction
seed sample certificate
seed sampler
seed sampling
seed science

zaprawianie nasion
siewnik
suszenie nasion
dystrybucja nasion
eksudat, wyciek z nasion
jakość genetyczna nasion
kiełkowanie nasion, zdolność
kiełkowania
ziarno siewne
nasiona granulowane
producent nasion
produkcja nasion, uprawa na nasiona
twardość nasion
zbiór nasion
zdrowotność nasion
ocena zdrowotności nasion
nasiona luzem
inokulacja nasion
etykietowanie nasion
ustawodawstwo nasienne
partia nasion
świadectwo partii nasion
referencyjny numer partii nasion
marketing nasion
maty z nasionami
dojrzewanie nasion
wilgotność nasion
rozmnożenie nasion
otoczkowanie nasion
nasiona otoczkowane,
otoczki nasion
rzeczywista jakość nasion w polu
jakość fizyczna nasion
(wygląd, wielkość)
głębokość siewu
sadzeniaki
produkcja nasienna
środowisko produkcji nasiennej
ochrona nasion
jakość nasion
kontrola jakości nasion
norma wysiewu
norma wysiewu /ha
Ustawa Nasienna
reprodukcja nasion
świadectwo próbki nasion
próbobiorca
próbobranie nasion
nasionoznawstwo
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seed selling
seed setting
seed sheding
seed stock
seed storage
seed tapes
seed testing
seed testing station
seed treatment
seed unit
seed viability
seed vigour
seed weight
seed yield
seed borne inoculum
seed borne pathogens
seed cleaning and treatment machinery
seed cleaning line
seed cleaning machine
seed cleaning plant
seed crop inspection
seedfill period
seedleachate conductivity
seedling diseases
seedling dry weight
seedling emergence
seedling growth rate test (SGRT)
seedling growth test
seedling performance
seedling root length
seedling shoot length
seedling stock
seedling structure
seed production field
seeds
Seeds Marketing Regulation
seed testing laboratory
seed testing rules
segmented seed
selected variety
selection
selection of varieties
selffertilisation
selffertilized cereals
selffertilizing species
selfincompatibility

sprzedaż nasion
zawiązywanie nasion
osypywanie się nasion
zapas nasion
przechowywanie nasion
nasiona taśmowane
ocena nasion
stacja oceny nasion
zaprawianie nasion
jednostka nasienna
żywotność nasion
wigor nasion
masa nasion
plon nasion
inokulum przenoszone przez
nasiona
patogeny przenoszone przez nasiona
urządzenia do czyszczenia
i zaprawiania nasion
linia czyszczenia nasion
sprzęt do czyszczenia nasion
czyszczalnia nasion
lustracja polowa plantacji nasiennej
okres wypełniania nasion
przewodnictwo wycieków z nasion
choroby siewek
sucha masa siewki
wschody siewek
test wigorowy szybkości wzrostu
siewek
test wigorowy wzrostu siewek
stan siewek
długość korzenia siewki
długość części pędowej siewki
podkładka
budowa siewki
plantacja nasienna
ziarno siewne, nasiona
Przepisy Rynku Nasiennego
laboratorium oceny nasion
przepisy oceny nasion
nasiona segmentowane
odmiana wyselekcjonowana
selekcja, dobór
dobór odmian
samozapłodnienie
zboża samopylne
samopylne gatunki roślin
samoniezgodność
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selfincompatible
selfpolinated plants
selfpollination
selfsealing
selfseeding
seller
semi-dwarf
semierect
semileafless
seminal root
semiprostate
sensitivity
sensivity of test
sepal
sepals and petals
septoriosis
septum
sequential sampling
sequential testing
series
serological
serological test
serology
serradella
sessile (leaf)
sessile spikelet
set aside
set of recommended varieties
set seed
set
seta
sexual reproduction
shadding
shading
shallot
shallow seeding
shattering
sheath
sheave
shed pollen
sheep fescue (USA)
sheep’s fescue (GB)
shell
shelling
shoot
shoot apex (top)
shoot axis
shoot growth
shoot meristem

samoniezgodny
rośliny samopylne
samopylność, samozapylenie
samoplombowalny (typ pojemnika)
samosiew
sprzedawca
półkarłowy
półstojący
wąskolistny
korzeń pierwotny
półpłożący
podatność, wrażliwość, czułość
czułość testu
działka kielicha
okwiat
septorioza
przegroda
próbobranie sekwencyjne (ciągłe)
badanie sekwencyjne
seria
serologiczny
test serologiczny
serologia
seradela
siedzący (liść)
kłosek siedzący
ugory
dobór odmian rekomendowanych
zawiązywać nasiona
zestaw
szczecinka
reprodukcja generatywna
osypywanie się
zacienienie
szalotka
płytki siew
osypywanie się ziarna
pochwa liściowa
wiązać zboże w snopy
pylić
kostrzewa owcza
kostrzewa owcza
łuszczyć
łuszczenie
pęd
wierzchołek pędu
oś pędu
wzrost pędu
merystem wierzchołkowy pędu
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shoot tip
shooting
short
short day plant
shortterm storage
shrivelled grain
shrunk seeds
sicle
sieve
sieve set
significance
significance level
significant difference
silage
silage cut
silage trailer
siliqua
simple fruit
single application
single area payment
single cross
single hybrid
single seed clusters (balls)
single seed conductivity test
single seed planting
single seed unit
single cross hybrid production
sixrow cultivar
size
size grading
size grading of seeds
sleeve trier
small seeded crops
smooth-stalked meadowgrass (GB)
smut
smutty grain
snowy mould
soaking
sodium hypochloride
soft dough stage
soil
soil microorganisms
soil chemistry
soil conditions
soil conservation
soil contamination

wierzchołek wzrostu
strzelanie w źdźbło
krótki
roślina dnia krótkiego
przechowywanie krótkoterminowe
ziarno pomarszczone, poślednie
nasiona drobne
sierp
sito
zestaw sit
istotność, znaczenie
poziom istotności
różnica istotna
kiszonka
koszenie (zbiór) na kiszonkę
przyczepa kiszonkowa
łuszczyna
owoc pojedynczy
dawka jednorazowa
jednolita płatność obszarowa
krzyżowanie proste
mieszaniec pojedynczy
kłębki jednonasienne
test przewodnictwa
pojedynczego nasienia
siew punktowy
pojedyncza jednostka nasienna
produkcja mieszańców
pojedynczych
odmiana sześciorzędowa
wymiar, rozmiar
kalibrowanie,
frakcjonowanie, sortowanie
sortowanie nasion wg wielkości
próbobierz cylindryczny
rośliny drobnonasienne
wiechlina łąkowa
głownia, śnieć
ziarno porażone śniecią
pleśń śniegowa
moczenie
podchloryn sodu
faza dojrzałości mlecznowoskowej
gleba
mikroorganizmy glebowe
chemia gleby
warunki glebowe
ochrona gleby
zanieczyszczenie gleby
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soil degradation
soil divider
soil fertility
soil quality class
soil valuation
soilborne disease
solanine
solid
solid matrix
solubility
solution
solvent
sorghum
sorrel
source
source data
source of infection
sowing equipment
sowing rate
sowing season
sowing set
sowing time
sowing value
sown under a cover crop
soya bean (GB)
soybean (USA)
space isolation
spacing
sparse stand
special treatment
specialized training
species
species purity
specific costs
specific gravity
speckling
spectral band
spectrophotometr
spectrum
spelt wheat
speltoid
spherical
spicule
spike
spikelet
spinach
spiral separator
split plot method
splitting

degradacja gleby
rozdzielacz glebowy
żyzność gleby
bonitacja gleby
bonitacja gleby
choroba przenoszona przez glebę
solanina
ciało stałe
stałe podłoże
rozpuszczalność
roztwór
rozpuszczalnik
sorgo zwyczajne
szczaw zwyczajny
źródło (biol.)
dane źródłowe
źródło infekcji
urządzenia do siewu
norma wysiewu
okres siewu
agregat do siewu
okres siewu
wartość siewna
wsiany w roślinę ochronną
soja
soja
izolacja przestrzenna
rozstaw
rzadki łan
zabieg specjalny
szkolenie specjalistyczne
gatunek
czystość gatunkowa
koszty bezpośrednie
ciężar właściwy
cętkowanie, kropkowanie
pasmo widmowe
spektrofotometr
widmo
pszenica orkisz
speltoid (forma nietypowa orkiszu)
sferyczny, kulisty
kolec, ząbek
kłos
kłosek
szpinak
żmijka
układ z podblokami
rozszczepienie
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spongy
spongy roots
spontaneous heating
spoon method
spore
sporulation
spotted
spring barley
spring crops
spring durum wheat
spring rye
spring small naked oat/hulless oat
spring weeds
spring wheat cultivar
sprouting
sprouting broccoli
squash (USA)
stack
stage of development
stage of multiplication
staining
staining solution
stalk
stalked spikelet
stamen
stamens
staminate floret
stand density
standard
standard deviation
standard error
standard germination test
standard procedure
standard sample
standard solution
standardization
standards
starch
starchy endosperm
state
statewide trials
statistical analysis
statistical hypothesis
statutory requirements
statutory standards
steam
stecklings

gąbczasty
zgnilizna gąbczasta korzeni
samozagrzewanie
metoda szufelkowa (wydzielanie
podpróbki)
zarodnik
zarodnikowanie
centkowany
jęczmień jary
rośliny jare
pszenica twarda jara
żyto jare
owies nagi/owies nagoziarnisty jary
chwasty jare
odmiana pszenicy jarej
porastanie
brokół
dynia zwyczajna, dynia olbrzymia
stóg, sterta
stopień rozwoju
stopień rozmnożenia
barwienie
roztwór barwiący
szypułka kwiatowa, ogonek liściowy
kłosek z osią kłoska
pręcik
pręcikowie
kwiatek pręcikowy
gęstość roślin, zagęszczenie
norma, wzorzec, standard
odchylenie standardowe
błąd standardowy
standardowy test oceny zdolności
kiełkowania
procedura standardowa
próbka standardowa
roztwór wzorcowy
normalizacja
normy
skrobia
bielmo skrobiowe
stan (forma, struktura)
doświadczenia krajowe
analiza statystyczna
hipoteza statystyczna
wymagania statutowe
standardy statutowe
para wodna
wysadki
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stem
stem eelworm
stem rot
stereoscopic microscope
sterile
sterile branchlets
sterile floret
sterile spikelet
sterility
sterilization
sticktrier
stiffstrawed cereal
stigma
stimulant
stimulating factor
stimulus
stinking snut
stipule
stock
stolon
stoma apparatus
stone
stone fruit
storage
storage fungi
storage period
storage pest
storage proteins
storage quality
storage tissue
stratification
straw
streak virus
strengthening tissue
stres test
stresfull environment
strophiole
stubble
stunded
style
submitted sample
subsample
subsidies
subspecies
substance
substrate
succulent
suction harvester
Sudan grass

łodyga
niszczyk zjadliwy
zgnilizna pędów
mikroskop stereoskopowy
płonny
pędy płone
płony kwiatek (bez ziarniaka)
płony kłosek
bezpłodność, sterylność
wyjałowienie
próbobierz laskowy
zboże sztywnosłome
znamię słupka
stymulator
czynnik stymulujący
kolec (bot.)
śnieć cuchnąca
przylistek
zapas, rezerwa
rozłóg
aparat szparkowy
pestka
owoc pestkowy
przechowywanie
grzyby przechowalniane
okres przechowywania
szkodnik przechowalniany
białka zapasowe
jakość przechowalnicza
tkanka zapasowa
stratyfikacja
słoma, łodyga
smugowatość
sklerenchyma
test stresowy
stresowe środowisko
szew nasienny
ściernisko
skarłowaciały
szyjka słupka
próbka średnia
podpróbka
dopłaty
podgatunek
substancja
podłoże
sukulent
zbieracz ssący
sorgo sudańskie, trawa sudańska
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sugar beet
sugar content
suitability
sulphur
sum
sun lamp
sundried
sunflower
supplier
supported crop
surplus
survey
survival rate
susceptibility
susceptible
suspension
sustainable agriculture
suture
swath
swathing
swede
sweet clover
sweet corn
sweet vernal grass
swoll
symbiosis
symmetrical
symptom
synthetic variety

burak cukrowy
zawartość cukru
przydatność
siarka
suma
lampa solux
suszony na słońcu
słonecznik
dostawca
plantacja z rośliną podporową
nadmiar
badanie ankietowe
przeżywalność
podatność
wrażliwy
zawiesina
rolnictwo zrównoważone
szew
pokos
koszenie na pokos
brukiew
nostrzyk
kukurydza cukrowa
tomka wodna
pęcznieć
symbioza
symetryczny
objaw
odmiana syntetyczna

table separator
take all diseases
taken for seed
tall fescue
tall oatgrass
tall wheatgrass (USA)
tannin
tape
tapering
tassel
tasseling
technical equipment
technical maturity
temperate climate
terminal leaves turning
terminal
terminal beak
terminal bud
testa

sortownik stołowy
podsuszka zbóż
zbierany na nasiona
kostrzewa trzcinowata
rajgras wyniosły, rajgras francuski
perz wydłużony
tanina
taśma
stożkowaty, spiczasty
wiecha kukurydzy
wyrzucanie wiech u kukurydzy
wyposażenie techniczne
dojrzałość techniczna
klimat umiarkowany
skręcanie liści wierzchołkowych
szczytowy
dzióbek szczytowy
pączek szczytowy (wierzchołkowy)
okrywa nasienna
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testing procedure
tetraploid
tetrazolium chloride
tetrazolium test (TZ)
thin stand
thinning
thistle
thistle
thread-fescue
three way cross
thresher
threshing
threshing unit
thrips
tillering
tillering node
tillering stage
time interval
time of 50 percent heading
time of ear emergence
time of sowing
timothy
tissue
to be out of bloom
tobacco
tolerance
tomato
top rot
topographical tetrazolium test
total precipitation
total seed requirement
total yield
toxic
toxins
trace element
trade mark
trait
transpiration
transpitration coefficient
transplant
transplanting
tray method
treated seed
tree
trial
trim
triphenyl formazan

procedura (metoda) badania
tetraploid, tetraploidalny
chlorek tetrazoliny
test tetrazolinowy
rzadki łan
przerywka
ostrożeń
oset
kostrzewa nitkowata
krzyżowanie potrójne,
mieszaniec potrójny
młocarnia
młocka
agragat do młocki
przylżeniec
krzewienie
węzeł krzewienia
faza krzewienia
przedział czasu
czas kłoszenia w 50%
czas kłoszenia
czas siewu
tymotka łąkowa
tkanka
przekwitać
tytoń szlachetny
tolerancja (statyst.)
pomidor
zgnilizna wierzchołków
topograficzny test tetrazolinowy
suma opadów
całkowite zapotrzebowanie
na nasiona
plon ogólny
toksyczny
toksyny
pierwiastek śladowy
nazwa firmowa
cecha
transpiracja
współczynnik transpiracji
przeszczepiać
przesadzanie
metoda tackowa
nasiona zaprawiane
drzewo
doświadczenie
przyciąć
formazan trójfenylowy
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triploid
triticale
tropism
true fruit
trueness to cultivar
tube
tuber
tuber index method
tuber spindle
tuberisation
tufted hairgrass
turf
turgor
turnip, turnip like-rape
turnip rape
twophase
two-way test

triploid
pszenżyto
tropizm
owoc prawdziwy
zgodność z odmianą
rurka
bulwa
próba oczkowa
wrzecinowatość bulw
tuberyzacja
śmiałek darniowy
darń
turgor
rzepik, rzepa
kapusta polna
dwufazowy
analiza dwuczynnikowa

ultrasound
ultrathinlayer izoelectric focusing (UTLIEF)

ultradźwięk
ogniskowanie izoelektryczne
w warstwie ultra cienkiej
(elektroforeza)
światło ultrafioletowe
niezwiązany (chem.)
nasiona niekwalifikowane
z rośliną ochronną
siew w roślinę ochronną
niedorozwinięty
materiał o wymiarach
mniejszych od wymaganych
wsiany w roślinę ochronną
nierównomierne wschody
nasiona nieskiełkowane
równomierny
metoda jednolitego stopnia
dmuchania (w analizie czystości)
jednolity łan
jednolitość
wyrównanie roślin
partia nasion jednolita
pod względem wielkości nasion
powierzchnia użytków rolnych
owoc jednokomorowy
koszty jednostkowe
nasienie niezaotoczkowane
plantacja bez rośliny podporowej
górne strąki
utylizacja, wykorzystanie

ultraviolet light
unbounded
uncertified seed
under a cover crop
undercrop sowing
underdeveloped
undersize material
undersown in a cereal nurse crop
uneven emergence
ungerminated seeds
uniform
uniform blowing procedure
uniform stand
uniformity
uniformity of stand (plants)
uniformly sized seed lot
utilized agricultural area
unilocular fruit
unit production costs
unpelleted seed
unsupported crop
upper pods
utilization
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vacuole
vacuum
vacuum counter
vacuum harvesting
vacuum pump
validity
value of variety
valve
variability
variability of character
variable
variable value
variance
variation coefficient
varietal character
varietal identification
varietal identity
varietal purity
varietal trials
varietal uniformity
varietal variation
variety
variety degeneration
variety identification
variety testing
vegetative reproduction
vegetable crops
vegetable marrow (GB)
vegetative growth
vegetative phase
velvet belt cleaner
velvet bent (GB)
velvet bentgrass (USA)
velvetgrass (USA)
ventilation
ventral
ventral crease
ventral crease hairs
ventral furrow
verification of species (cultivar)
verification test
vermins
vernalization
vernalization
vertical electrophoresis system
vessels
vetches

wakuola
próżnia
próżniowy licznik do nasion
zbiór próżniowy
pompa próżniowa
ważność, walidacja
wartość użytkowa odmiany
zawór
zmienność
zmienność cechy
zmienna
wielkość zmienna
wariancja
współczynnik zmienności
cecha odmianowa
identyfikacja odmian
tożsamość odmianowa
czystość odmianowa
doświadczenia odmianowe
jednolitość odmianowa
zmienność odmian
odmiana
wyradzanie się odmiany
identyfikacja odmian
ocena odmian
rozmnażanie wegetatywne
rośliny warzywne
dynia zwyczajna
rozwój wegetatywny
faza wegetatywna
aksamitka
(maszyna czyszcząca)
mietlica psia
mietlica psia
kłosówka wełnista
wentylacja
brzuszny
bruzda brzuszna
owłosienie bruzdy brzusznej
bruzda brzuszna
weryfikacja tożsamości gatunku
(odmiany)
test weryfikacyjny
szkodniki
jarowizacja
przyspieszanie wzrostu
system elektroforezy pionowej
naczynia (anat.)
wyki
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viability
vicinity
vigor test
viral diseases
virulence
virus
visual estimation
vital
vitamins
vitreous
vitreous grains
vitreousness (of wheat grain )
volatile
volatile oil
volatile substances
volume
volumetric analysis
volunteer plants

żywotność
pobliże, sąsiedztwo
test wigorowy
choroby wirusowe
wirulencja
wirus
ocena wzrokowa
żywotny
witaminy
szklisty
ziarna szkliste
szklistość (ziarna pszenicy)
lotny
olejek eteryczny
substancje lotne
objętość
analiza objętościowa
samosiewy

washing
wasp
water
water balance
water capacity
water cultures
water extract
water holding capacity
water potential
water vapour
watermelon
waterproof
weak
weather conditions
weather factors
weed
weed competition
weed control

przemywanie
osa
woda
bilans wodny
pojemność wodna
kultury wodne
wyciąg wodny
całkowita pojemność wodna
potencjał wodny
para wodna
arbuz, kawon
nieprzepuszczający wody
słaby
warunki atmosferyczne
czynniki pogodowe
chwast
konkurencja chwastów
ochrona roślin przed chwastami,
zwalczanie chwastów
zachwaszczenie
opielanie
ważyć
średnia ważona
ważenie
oznaczanie masy (nasion)
masa 1000 ziarn
masa ziarna
masa 1000 nasion
dobrze wypełnione nasiona
czosnek dęty, siedmiolatka

weed infestation
weeding
weigh
weighed average
weighing
weight determination
weight of 1000 grains
weight of grain
weight per (of) 1000 seeds
wellfilled seeds
welsh onion
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wet
wheat
white cabbage
white clover
white lupin
white mustard
white sweet clover
whitefleshed cultivar
widemesh screen
wild oat
wild plants
wild rice
wild timothy
wilt
wilted
wilting
wind flow
windborne pollen
windrow
windrower
wing
winnow
winnower
winter barley
winter buds
winter crops
winter durum wheat
winter hardiness
winter hardy
winter rye
winter survival
winter weeds
winterkill
wire mesh sieve
wireworms
wood meadowgrass
woody plants
woody species
working sample
wrinkling

życica wielokwiatowa
westerwoldzka/rajgras holenderski
zwilżać
pszenica
kapusta głowiasta biała
koniczyna biała
łubin biały
gorczyca biała
nostrzyk biały
odmiana o białym miąższu
sito grube
owies głuchy
rośliny dziko rosnące
dziki ryż
tymotka dzika
więdnąć
zwiędły
więdnięcie
strumień powietrza
pyłek przenoszony przez wiatr
pokos
zbieracz pokosów
skrzydełko (anat.)
przeczyścić zboże
wialnia
jęczmień ozimy
pąki zimujące
oziminy
pszenica twarda ozima
zimoodporność, zimotrwałość
odporny na mróz
żyto ozime
przezimowanie
chwasty ozime
wymarznięcie
sito druciane
drutowce
wiechlina gajowa
rośliny drzewiaste
gatunki drzewiaste
próbka analityczna
pomarszczenie

X-ray test
X-rays

test rentgenograficzny
promienie Rentgena

yellow lupin
yellow sweetclover
yellow trisetum (USA)

łubin żółty
nostrzyk zółty
konietlica łąkowa, owsik złocisty

westerwold ryegrass
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yellowfleshed cultivar
yellowing
yield
yield components
yield decrease
yield drop
yield instability
yield per area unit
yield structure
yield testing
yielding stability
yorkshire fog (GB)

odmiana o żółtym miąższu
żółknięcie
plon; dochodowość
struktura plonu
obniżka plonu
spadek plonu
niestabilność plonów
plon z jednostki powierzchni
struktura plonu
ocena plenności
stabilność plonowania
kłosówka wełnista

zeins
zygote

zeiny
zygota
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