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bez černý
bika ladní
bojínek luční
borovice lesní
borovice vejmutovka
brčál menší
bršlice kozí noha
brukev řepka olejka
břečťan popínavý
bříza bělokorá
buk lesní
čekanka obecná
černohlávek
česnáček
česnek cibule
česnek kuchyňský
česnek pažitka
čičorka
devětsil bílý
divizna velkokvětá/malokvětá
drchnička rolní
dřišťál
dub letní
dub zimní
fazol
habr obecný
hloh obecný
hluchavka bílá
hluchavka nachová
hluchavka pitulník
hořčice rolní
hrách setý
hrachor lecha jarní
hrušeň
hvozdík kartouzek
chrastavec
chrpa luční
jabloň
jahodník obecný
jalovec obecný
janovec metlatý
jasan ztepilý
javor klen
javor mléč
ječmen setý
jedle bělokorá
jeřáb obecný
jestřábník chlupáček
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jetel luční
jetel plazivý
jílek vytrvalý
jilm drsný
jírovec maďal
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
kakost luční
kakost smrdutý
kapraď samec
kmín kořenný
knotovka bílá
kohoutek luční
kokoška pastuší tobolka
kontryhel obecný
kopr vonný
kopretina bílá
kopřiva dvoudomá
kopytník evropský
kostival lékařský
krvavec toten
křen selský
kuklík městský
len setý
lilek brambor
lilek rajče
lípa srdčitá
lípa širokolistá
lipnice
líska obecná
lnice květel
lopuch pavučinatý
mák vlčí
mařinka vonná
mateřídouška obecná
merlík všedobr
meruzalka rybíz
miřík celer
modřín opadavý
mochna husí/plazivá
mrkev obecná
netřesk
netýkavka malokvětá
olše lepkavá
ostružiník maliník
oves
pámelník bílý
pampeliška srstnatá
penízek rolní
petržel zahradní
pcháč rolní

100. plicník lékařský
101. pomněnka bahenní/lesní
102. popenec břečťanolistý
103. pryskyřník prudký
104. přeslička rolní
105. psárka luční
106. pšenice setá
107. ptačinec žabinec
108. pupava bezlodyžná
109. pustoryl věncový
110. pýr plazivý
111. rdesno hadí kořen
112. rdesno ptačí (truskavec)
113. rozrazil rezekvítek
114. rožec rolní
115. řebříček obecný
116. ředkev ohnice
117. řeřišnice luční
118. silenka nadmutá
119. slivoň trnka
120. smetanka lékařská
121. smolnička obecná
122. smrk ztepilý
123. srha říznačka
124. srstka angrešt
125. svízel povázka
126. svízel přítula
127. svlačec rolní
128. šalvěj luční
129. šeřík obecný
130. šťavel kyselý
131. štírovník růžkatý
132. šťovík kyselý
133. tis červený
134. tolice vojtěška
135. topol osika
136. trnovník akát
137. třešeň ptačí
138. třezalka tečkovaná
139. vikev
140. violka trojbarevná
141. vlaštovičník větší
142. vlčí bob mnoholistý
143. vratič obecný
144. vrba bílá
145. vrba jíva
146. vrbka úzkolistá
147. zběhovec plazivý
148. zerav
149. zvonek
150. žito seté

