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ლაბორატორია

laboratory

лаборатория

ლაბორატორიული ექსპერიმენტი

laboratory experiment

лабораторный эксперимент

ლაბორატორიული კვლევა

laboratory research

лабораторное исследование

ლაბორატორიული ნარჩენები

laboratory waste

отходы лабораторий

ლაბორატორიული ცდა

laboratory test

лабораторный опыт

ლაბორატორიული ხერხი

laboratory technique

лабораторный метод

ლაგუნა

lagoon

лагуна

ლაგუნირება

lagooning

система прудов для очистки сточных вод

ლაზერი

laser

лазер

ლამი

silt

силт

ლანდშაფტი

landscape

ландшафт

ლანდშაფტი სამთო სამუშაოების შემდეგ

landscape after mining

ландшафт земной поверхности после завершения горных работ

ლანდშაფტის აღდგენა

recovery of landscape

восстановление ландшафта

ლანდშაფტის გამოყენება

landscape utilisation

использование ландшафта

ლანდშაფტის დაგეგმვა

landscape planning

планирование ландшафта

ლანდშაფტის დაცვა

landscape protection

защита ландшафта

ლანდშაფტის დაცვის არე

landscape protection area

зона защиты ландшафта

ლანდშაფტის ეკოლოგია

landscape ecology

экология ландшафта

ლანდშაფტის კონსერვაცია

landscape conservation

сохранение ландшафта

ლანდშაფტის კონსერვაციის პოლიტიკა

landscape conservation policy

политика сохранения ландшафта

ლანდშაფტის მართვა

landscape management

управление ландшафтом

ლანდშაფტის მოხმარება

landscape consumption

изменение ландшафта в результате его использования

ლანდშაფტის შემადგენელი(ლანდშაფტის შემადგენლები)

landscape component

компонент ландшафта

ლანდშაფტის ცვლილება

landscape alteration

изменение ландшафта

ლანდშაფტური არქიტექტურა

landscape architecture

ландшафтная архитектура

ლაქი

lacquer

лак

ლაქი

varnish

лак

ლეიკემია

leukaemia

лейкемия

ლერწამი

reed

тростник

ლექვის აუზი

sedimentation basin

седиментационный бассейн

ლექსიკონი

dictionary

словарь

ლექსიკონი

lexicon

лексикон

ლექსიკონი

vocabulary

словарь

ლიგნიტი

lignite

лигнит

ლიგნიტის მოპოვება

lignite mining

добыча лигнита

ლიზიმეტრია

lysimetry

лизиметрия

ლითონების დახვეწა(ლითონის დამუშავება)???

metal finishing

обработка металлов

ლითონების დნობა(ლითონის გამოდნობა)

metal smelting

выплавка металла

ლითონის დამუშავება(ლითონდამუშავება)

metal working

металлообработка

ლითონის ნაწარმი

metal product

металлический продукт

ლითონური ნარჩენები

metal waste

металлические отходы

ლითოსფერო

lithosphere

литосфера

ლიმნოლოგია

limnology

лимнология

ლიმფატური სისტემა(ლიმფური სისტემა)

lymphatic system

лимфатическая система

ლიპიდი

lipid

липид

ლიპოფილური ნივთიერებები

lipophilic substance

липофильное вещество

ლიტერატურა

literature

литература

ლიტერატურის შესწავლა

literature study

исследование литературы

ლიტერატურის შეფასება

literature evaluation

оценка литературы

ლიტერატურულ მონაცემთა ბაზა

literature data bank

литературный банк данных

ლიტორალი

littoral

литораль

ლიქენები

lichen

лишайник

ლიქენების რუკა

mapping of lichens

составление карт лишайников

ლიცენზირება

licencing

лицензирование

ლიცენზირების ვალდებულება

licencing obligation

обязательное лицензирование

ლიცენზირების პროცედურა

licencing procedure

процедура лицензирования

ლოთონის ნაწარმის მრეწველობა(ლითონის ნაკეთობების მრეწველობა)

metal products industry

производство металлических изделий

ლოკომოტივი

locomotive

локомотив

ლპობის პროდუქტი(გახრწნის პროდუქტი)

decay product

продукт разложения

ლუდის მრეწველობა

brewing industry

пивоваренная промышленность

ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეები

blue-green alga

сине-зеленые водоросли

