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ფართო მესაქონლეობა ( ფართო ფერმერული მეურნეობა )

extensive cattle farming

экстенсивные методы ведения фермерского хозяйства

ფართო წვდომადობის ქსელი

wide area network

сеть передачи данных

ფართოფოთლოვანი ხე

broad-leaved tree

широколиственное дерево

ფარმაკოკინეტიკა

pharmacokinetics

фармакокинетика

ფარმაკოლოგია

pharmacology

фармакология

ფარმაცევტული მრეწველობა

pharmaceutical industry

фармацевтическая промышленность

ფარმაცევტული ნარჩენები

pharmaceutical waste

фармацевтические отходы

ფარულთესლოვნები

angiosperm

покрытосеменные

ფარფლფეხიანები

pinniped

ластоногие

ფასი

price

цена

ფასის ცვლილება

change in value

изменение стоимости

ფაუნა

fauna

фауна

ფაუნის აღდგენა

fauna restoration

восстановление фауны

ფაუნის გადაგვარება

bastardisation of fauna

вырождение фауны

ფედერალური კანონმდებლობა

federal law

федеральный закон

ფედერალური მთავრობა

federal government

федеральное правительство

ფედერალური ხელისუფლება

federal authority

федеральная власть

ფეკალური ბაქტერია

faecal bacterium

фекальная бактерия

ფენოლი

phenol

фенол

ფერადი ლითონი

non-ferrous metal

цветной металл

ფერადი მეტალურგია

non-ferrous metal industry

цветная металлургия

ფერდობი

slope

склон

ფერი

colour

цвет

ფერის შედგენა

colour composition

комбинированное цветное изображение

ფერმა

farm

ферма

ფერმენტაცია

fermentation

ферментация

ფერმის საცხოვრებელი სახლი

farm building

жилой дом на ферме

ფერომონი

pheromone

феромон

ფესვი

root

корень

ფეხით მოსიარულეთა ზონა

pedestrian zone

пешеходная зона

ფეხსახსრიანები

arthropod

артроподы

ფიზიკა

physics

физика

ფიზიკოქიმიური გაწმენდა (ფიზიკურ-ქიმიური გაწმენდა)

physicochemical purification

физико-химическая очистка

ფიზიკოქიმიური დამუშავება

physicochemical treatment

физико-химическая обработка

ფიზიკოქიმიური პროცესი (ფიზიკურ-ქიმიური)

physicochemical process

физико-химический процесс

ფიზიკური გარემო

physical environment

физическая среда

ფიზიკური გეოგრაფია

physical geography

физическая география

ფიზიკური დაბინძურება

physical pollution

физическое загрязнение

ფიზიკური დაგეგმვა

physical planning

планирование окружающей физической среды

ფიზიკური დამბინძურებელი (ფიზიკური დამაბინძურებელი)

physical pollutant

физический загрязнитель

ფიზიკური დამუშავება

physical treatment

физические методы обработки отходов

ფიზიკური თვისება

physical property

физическое свойство

ფიზიკური მეცნიერება

physical science

физическая наука

ფიზიკური ოკეანოგრაფია

physical oceanography

физическая океанография

ფიზიკური პირობები

physical conditions

физические условия

ფიზიკური პროცესი

physical process

физический процесс

ფიზიკური ქიმია

physical chemistry

физическая химия

ფიზიკური ცვლილება

physical alteration

физическое изменение

ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზი

physicochemical analysis

физико-химический анализ

ფიზიოლოგია

physiology

физиология

ფილმი

film

кинофильм

ფილოსოფია

philosophy

философия

ფილტვების დაავადება

pulmonary disease

заболевание легких

ფილტრზე ნარჩენი (ნარჩენი ფილტრზე)

filter cake

осадок на фильтре

ფილტრი

filter

фильтр

ფინანსები

finances

финансы

ფინანსების ბაზარი

financial market

финансовый рынок

ფინანსური კომპენსაცია

financial compensation

финансовая компенсация

ფინანსური მართვა

financial management

управление финансами

ფინანსური მხარდაჭერა

financial assistance

финансовая помощь

ფინანსური მხარდაჭერა

financial aid

финансовая помощь

ფინანსური საშუალება

financial instrument

финансовый инструмент

ფინანსური ურთიერთობები

monetary relations

валютно-финансовые отношения

ფინანსური ფონდი

financial fund

финансовый фонд

ფინანსური შენატანი

financial contribution

финансовый вклад

ფინანსური შეფასება

monetary assessment

финансовая оценка

ფირმა

firm

фирма

ფირმების გარემოსდაცვითი ეკონომიკა

environmental economics of firms

экологичная экономика частных компаний

ფირმის დახურვა

closing down of firm

закрытие фирмы

ფისი

resin

смола

ფისოვანი მცენარე

resinous plant

смолосодержащее растение

ფიტომასა

phytomass

фитомасса

ფიტოპათოლოგია

phytopathology

фитопатология

ფიტოპლანქტონი

phytoplankton

фитопланктон

ფიტოსანიტარული დამუშავება

phytosanitary treatment

фитосанитарная обработка

ფიტოსოციოლოგია

phytosociology

фитосоциология

ფიტოტოქსიკურობა

phytotoxicity

фитотоксичность

ფლოკულანტი

flocculant

флоккулянт

ფლოკულაცია

flocculation

флоккуляция

ფლორა

flora (biology)

флора

ფლორის აღდგენა

flora restoration

восстановление флоры

ფლორის აღწერა

flora (document)

реестр флоры

ფლორის გადაგვარება

bastardisation of flora

вырождение флоры

ფოთლოვანი ტყე

deciduous forest

лиственный лес

ფოთლოვანი ტყე

deciduous wood

древесина лиственных пород

ფოთლოვანი ხე

deciduous tree

лиственное дерево

ფოთოლი

leaf

лист (бот.)

ფოლადი

steel

сталь

ფოლადის მრეწველობა

steel industry

производство стали

ფოლკლორი

folklore

фольклор

ფონური დონე

background level

фоновый уровень

ფონური რადიაცია

background radiation

фоновый уровень радиации

ფონური ხმაური

background noise

фоновый шум

ფოსფატი

phosphate

фосфат

ფოსფატის შემცვლელი

phosphate substitute

заменитель фосфатов

ფოსფატის ჩანაცვლება

substitution of phosphate

замещение фосфата

ფოსფატის ჩანაცვლება

phosphate removal

замещение фосфатов

ფოსფორი

phosphorus

фосфор

ფოსფორული სასუქი

phosphatic fertiliser

фосфорное удобрение

ფოსფორშემცველი ორგანული ნაერთი

organophosphorous compound

фосфорорганическое соединение

ფოტოგრამეტრია

photogrammetry

фотограмметрия

ფოტოგრაფია

photograph

фотография

ფოტოგრაფია

photography

фотография

ფოტოსინთეზი

photosynthesis

фотосинтез

ფოტოქიმიური აგენტი

photochemical agent

фотохимический агент

ფოტოქიმიური დაბინძურება

photochemical pollution

фотохимическое загрязнение

ფოტოქიმიური ზემოქმედება

photochemical effect

фотохимический эффект

ფოტოქიმიური მჟანგავი

photochemical oxidant

фотохимический окислитель

ფოტოქიმიური ნაწარმი

photochemical product

фотохимический продукт

ფოტოქიმიური რეაქცია

photochemical reaction

фотохимическая реакция

ფოტოქიმიური სმოგი

photochemical smog

фотохимический смог

ფოტოშლა

photodegradation

фоторазложение

ფრანგული ბაღი

French formal garden

французский сад

ფრეონი

freon

фреон

ფრიალო კლდე

cliff

скала

ფრინველების დაცვა

protection of birds

охрана птиц

ფრინველთა ნაკრძალი

bird sanctuary

заповедник для птиц

ფრინველთა ჯიშები

bird species

виды птиц

ფრინველი

bird

птица

ფრინველი გამრავლების პერიოდში

breeding bird

птица в период размножения

ფსიქიური ზემოქმედება (ფსიქიკური ზემოქმედება)

psychic effect

психический эффект

ფსიქოლოგია

psychology

психология

ფსიქოლოგიური ზემოქმედება

psychological effect

психологический эффект

ფსიქოლოგიური სტრესი

psychological stress

психологический стресс

ფსიქოსომატური დაავადება

psychosomatic illness

психосоматическое заболевание

ფსიქოსომატური ზემოქმედება

psychosomatic effect

психосоматический эффект

ფტორი

fluorine

фтор

ფტორირება

fluoridation

фторирование

ფულის ბაზარი

money market

рынок краткосрочных финансовых обязательств

ფულის თეორია

theory of money

теория денег

ფუმიგაცია

fumigation

фумигация

ფუნგიციდი

fungicide

фунгицид

ფუნქციური ნივთიერება

functional substance

функциональность

ფურანი

furan

фуран

ფურაჟი

fodder

фураж

ფუტკარი

bee

пчела

ფუტკრის მოვლა

bee conservation

охрана пчел

ფუძე (ქიმიური)

base (chemical)

основа (хим.)

ფუძიანობა

basicity

основность (хим.)

