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Výber z číselníka SK NACE pre činnosti SHR

SEKCIA A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
pšenica, kukurica na zrno, cirok, jačmeň, raž, ovos, proso, ostatné obilniny i.n.
fazuľa, bôb, cícer, vigna, šošovica, vlčí bôb, hrach, tropický hrach, iné strukovinové plody
sója fazuľová, podzemnica olejná (arašídy), bavlníkové semeno, ricín obyčajný, ľanové semeno, horčičné semeno, semeno Niger, repka olejka, požlt farbiarky, sezamové semeno, slnečnicové semeno, iné olejnaté semená
Pestovanie ryže
Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny
artičoky, špargla, kapusta, karfiol a brokolica, šalát a čakanka, špenát, ďalšia listová a stonková zelenina
uhorky, cukina, tekvica, baklažán a ľulok, paradajka, vodový melón, pižmová dyňa, ďalšia melónová a plodová zelenina mrkva, cesnak, cibuľa (vrátane šalotky), pórovitá a cesnaková zelenina, ostatná koreňová, cibuľová a hľuzová zelenina huby a hľuzovky, zeleninové semená, cukrová repa
zemiaky, batáty, maniok (tropický koreň), jamu (čínsky zemiak), ďalšia koreňová a hľuzová zelenina
Pestovanie cukrovej trstiny Pestovanie tabaku Pestovanie plodín na vlákno
bavlna, juta, kenafu, ostatné textilné lykové vlákna, ľan, pravé konope, sisal, manilské konope, iné plodiny na vlákna
Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
kvaka, mangold, kŕmne korene, ďatelina, lucerna, ľadníček ligrus, kukurica na zelené kŕmenie a siláž, iné trávnaté produkty, kelové krmivo, pohánka, repné semená, kvety
Pestovanie hrozna
Pestovanie tropického a subtropického ovocia
avokádo, banány, figy, ďatle, mango, papája, ananás, ďalšie tropické a subtropické ovocie Pestovanie citrusových plodov
grapefruity, pomelo, citróny, limety, pomaranče, mandarínky, tangerínky, klementínky,... Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
jablká, marhule, čerešne, višne, broskyne, nektarinky, hrušky, podlhovasté dule, slivky, trnky
Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov čučoriedky, ríbezle, egreše, kivi, maliny, jahody
mandle, kešu, jedlé gaštany, lieskovce, pistácie, vlašské orechy, struky svätojánskeho chleba Pestovanie olejnatého ovocia
kokos, olivy, olejové palmy Pestovanie nápojových plodín
káva, čaj, maté, kakao, ďalšie nápojové plodiny
Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín
čierne korenie, čili, muškátový oriešok, kardamón, aníz, badián, fenikel, škorica, klinčeky, zázvor, ďumbier, vanilka, chmeľ
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Výber z číselníka SK NACE pre činnosti SHR

Pestovanie ostatných trvácnych plodín
kaučukové stromy, stromy na získavanie miazgy, rastlinný materiál na výrobu prútených výrobkov Rozmnožovanie rastlín
pestovanie rastlín na sadenie, na cibuľky, hľuzy a korene, odrezky a výhonky, podubie, pestovanie rastlín na dekoratívne účely vrátane rolovaných trávnikov,
prevádzku pestovateľských škôlok, okrem lesných škôlok Chov dojníc
Chov ostatného dobytka a byvolov
Chov koní a ostatných koňovitých zvierat kôň, osol, mul, mulica
Chov tiav a ťavovitých zvierat Chov oviec a kôz
Chov ošípaných Chov hydiny
sliepky, morky, kačice, husi, perličky, prevádzka hydinárskych liahní Chov hospodárskych zvierat
včely, produkcia medu a včelieho vosku, chov králikov, holubov, pštrosov, emu Chov kožušinových zvierat
chov zajacov, líšok, nutrií, noriek, činčíl, produkciu kožušinových koží Chov domácich neúžitkových zvierat
chov a šľachtenie domácich a cudzokrajných zvierat ako sú: mačky, psi, vtáky, papagáje, škrečky Chov zveriny
zajace, jarabice, bažanty, jelenia zver, danielia zver atď Chov laboratórnych zvierat
Táto podtrieda zahŕňa chov myší, potkanov, hmyzu a ostatných zvierat pre laboratórne účely Chov iných drobných hospodárskych zvierat
Táto podtrieda zahŕňa chov ostatných drobných zvierat ako sú: červíky, záhradné slimáky, slizniaky, húsenice a zámotky hodvábnika morušového, daždovky na výrobu humusu, produkciu kože z plazov alebo vtákov z fariem alebo v zajatí odchovaných zvierat atď.
Zmiešané hospodárstvo
Služby súvisiace s pestovaním plodín
príprava pôdy, vysadenie úrody, ošetrenie úrody, striekanie úrody aj vzdušnou cestou, strihanie ovocných stromov a viničov, presádzanie ryže, prebierka repy, zber úrody, regulácia škodcov, prevádzka zavlažovacieho zariadenia, poskytovanie poľnohospodárskych strojov s obsluhou a posádkou
Služby súvisiace s chovom zvierat
činnosti na podporu množenia, rastu a úžitkovosti zvierat, testovanie stád, pasenie, kŕmenie, kastrovanie hydiny, čistenie klietok a kurínov, strihanie oviec
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Výber z číselníka SK NACE pre činnosti SHR

Služby súvisiace so zberom úrody
prípravu plodín pre primárne trhy, napr. čistenie, úpravu, triedenie, dezinfikovanie, vyzrňovanie bavlny, sušenie tabaku, lúpanie kakaových bôbov, voskovanie ovocia Spracovanie semien na sadenie
Táto trieda zahŕňa všetky služby súvisiace so zberom úrody s cieľom zlepšiť kvalitu semien na sadenie prostredníctvom odstránenia nesemenných materiálov, semien s menším rozmerom, mechanicky alebo hmyzom poškodených a nezrelých semien, rovnako ako aj zníženie vlhkosti semien na bezpečnú úroveň vhodnú na ich skladovanie. Táto činnosť zahŕňa sušenie, čistenie, triedenie a starostlivosť o semená až po ich uvedenie na trh. Patrí sem tiež starostlivosť o geneticky modifikované semená.
Lov, odchyt a súvisiace služby
lov a odchyt zvierat na komerčnom základe, lov zvierat pre potravu, kožušinu, kožu alebo na výskumné využitie, lov zvierat pre výskumné využitie, lov zvierat pre zoologické záhrady alebo ako domáce zvieratá;
produkciu kožušín, koží plazov a vtákov získaných z lovu a odchytu Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
pestovanie dreva na pni: sadenie, presádzanie, prerieďovanie a konzervovanie dreva a presádzanie lesov a stromových oblastí; prevádzka lesných škôlok;
pestovanie mladého porastu, vláknitého dreva a palivového dreva Ťažba dreva
Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva) Služby súvisiace s lesníctvom
hubenie lesných škodcov
Služby súvisiace s ťažbou dreva
prepravu dreva v lese, ocenenie stavebného dreva Ostatné služby poskytované v lesníctve Morský rybolov
Riečny rybolov
Morská akvakultúra
chov rýb v morských vodách vrátane chovu morských dekoratívnych rýb
produkcia mušľovitých (ustricová slávka atď.), chov homárov, morských ráčikov, pečených a mladých rýb, pestovanie morských rias, kôrovcov, mušlí, mäkkýšov a ostaných vod.zvierat Riečna akvakultúra
chov rýb v riekach, riečne kôrovce, škľabky, ostatné mäkkýše, chov žiab

