
Bezplatné databáze a portály z oblasti zemědělství 
(Online školení  25. května 2022 – linky a příklady) 
 
 
 
1. Česká zemědělská a potravinářská bibliografie 
https://aleph.uzei.cz/ 
Databáze obsahuje bibliografické záznamy článků z českých periodik od r. 1993. 
U některých záznamů je odkaz na plný text článku.  
Zvolit databázi ČZPB v nabídce databází. 
a) palmov* olej* 
b) brambor* and (ekolog* or alternativ* or bioprodukt*) 
c) Vyhledávání CCL: wkw=pícnin* or  wti=pícnin* 
 
 
2. Vyhledavač Primo Knihovny A. Švehly: 
http://primo.uzei.cz/primo_library/libweb/action/search.do 
Umožňuje souběžné hledávání v katalogu (fondu) knihovny, v České zemědělské a 
potravinářské bibliografii a v některých zahraničních databázích. 
a) "orná půda" AND (eroz* OR úbyt*), 
b) degradation (soil OR land) mapping Europ* , 2021 – 2022, 
d) pokročilé hledání: téma – obsahuje – feed* horse* protein* 
 
 
3. Katalog knihovny Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži:   
https://library.vukrom.cz/#!/ 
a) Základní vyhledávání: mšice 
b) Základní vyhledávání: "pšenice ozimá" dusík 
c)  Rozšířené vyhledávání:  
     klíčová slova je: ječmen ozimý, 
     klíčová slova začíná na: ječmen ozim (pokud si nejsme jisti tvary slov) 
     klíčová slova začíná na: ječmen? ozim? (pokud si nejsme jisti tvary slov) 
d) Expertní vyhledávání:  
    klíčová slova – začíná na: půd                                  AND 
    klíčová slova – začíná na: ochran                             AND        
    klíčová slova - protieroz 
e) Expertní vyhledávání: 
    klíčová slova – začíná na: půd ochran protieroz       OR 
    název – začíná na:            půd ochran protieroz        
 
     
 
4. Katalog knihovny České geologické služby:  
http://knihovna.geology.cz/Carmen/ 
a) "geologický průzkum"     téma 
b) Pokročilé vyhledávání – téma: přízemní ozon 
c) Kombinované vyhledávání: 
    téma  obsahuje   karbon            a  
    téma  obsahuje   vrásnění 
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5. GEOBIBLINE – Geografická bibliografie ČR online: 
https://geobibline.cz/ 
a) moravsk* kras* 
 
 
6. Bibliografická databáza Slovenské poľnohospodárské knižnice pri SPU  
v Nitre: https://arl4.library.sk/arl-spu/sk/index/ 
Web knihovny: www.slpk.uniag.sk 
a) predmet: slad 
b) repk*       + řádek 
    olej* 
Summon: http://slpk.summon.serialssolutions.com/#!/ 
(Zahraniční licencované databáze. Není integrována bibliografická databáze SPK – 
článků ze slovenských periodik). 

 
 

7. Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene 
Katalog: https://www.library.sk/arl-sldk/sk/index/ 
Obsahuje také záznamy článků. 

a) Predmet: buk 
Summon: https://sldk.summon.serialssolutions.com/#!/ 
(Zahraniční licencované databáze. Není integrována bibliografická databáze SLDK – 
článků ze slovenských periodik). 
 
 
8. AGRICOLA: https://agricola.nal.usda.gov/ 
a)  Search for articles, advanced: 
     parthenium weed   as a phrase    in keyword anywhere 
National Agricultural Library Thesaurus – NALT: https://agclass.nal.usda.gov/ 
 
 
9. AGRIS (FAO): https://agris.fao.org/agris-search/index.do 
a) "food prices"  articles 
b) "spring barley" in the field title 
 
 
10. FAO: http://www.fao.org/home/en/ 
a) maize price*  
 
 
11. LIVIVO: https://www.livivo.de/ 
a) milk price* Europ* 
b milk AND (market OR markets), 2021–2022, 
c) Advanced search: keyword - "food prices" 
  
 
12. Biodiversity Heritage Library: https://www.biodiversitylibrary.org/ 
a) soil erosion      full text 
b) Advanced search – author name: "Darwin, Charles" 
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c) Advanced search – authors: Darwin, Charles 
 
 
13. Baza AGRO: agro.icm.edu.pl 
a) corn harvest* 
 
 
14. AgEcon Search: https://ageconsearch.umn.edu/ 

a) cocoa trade 
 
 
 

Další zdroje 
 
15. Agris: http://www.agris.cz/ 
a) buk lesní 
b) ptačí chřipka 
 
16. EnviWeb: http://www.enviweb.cz/ 
a) smog 
 
17. eAGRI: http://eagri.cz/public/web/mze/ 
a) skot 
 
18. Biom.cz: http://biom.cz/ 
a) biolíh 
 
19. Tezaurus AGROVOC: http://aims.fao.org/vest-registry/vocabularies/agrovoc 
 
 
20. GreenFILE: 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=fa59ce11-fbf8-402b-
87ba-21aedb82d677%40sessionmgr101 
a) milk production 
b) Advanced search: soil erosion      SU subject terms 
 
21. FAOSTAT:  http://faostat.fao.org/ 
a) bread wheat 
 

 
22. National Agricultural Safety Database 

NASD 
http://nasdonline.org/ 
 
 
23. Environment & Climate Change Data Portal - Africa 
http://africaclimate.opendataforafrica.org/ 
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