broad-leaved dock šťovík tupolistý
broadleaf arrowhead šípatka širolistá
broadleaf sedge ostřice
brome cress sveřep
brome grass sveřep
bromegrass sveřep
broom-corn čirok obecný
broom-grass čirok obecný
broomcorn čirok obecný
broomleaf toadflax lnice dalmatská
broomsedge vousatka
brown mustard brukev černohořčice
browntop panicum proso
brush poplar topol
buckbrush pámelník
buckhorn jitrocel kopinatý
buckthorn jitrocel kopinatý
buckthorn plantain jitrocel kopinatý
bulbosus buttercup pryskyřník hlíznatý
bulbosus crowfoot pryskyřník hlíznatý
bulbous buttercup pryskyřník hlíznatý
bull thistle pcháč obecný lesní, pcháč obecný
bulltongue arrowhead šípatka kopinatá
bulrush orobinec
bunch grass ječmenice, vousatka
burclover tolice srstnatá
burdock lopuch, řepeň
burning bush bytel metlovitý
burning nettle kopřiva žahavka
burweed lopuch větší, lopuch, řepeň
bushgrass kavyl
butter and eggs lnice květel
butter-and-eggs lnice květel
butterweed starček obecný, starček přímětník
button clover tolice srstnatá
Buxbaum's speedwell rozrazil perský
Byzantine speedwell rozrazil perský
California burclover tolice srstnatá
caltrop sikavice žlutá
campion kohoutek, silenka
Canada thistle pcháč oset
Canadian fleabane turan kanadský
Canadian horseweed turan kanadský
Canadian thistle pcháč oset
candlewick divizna malokvětá
Cape gooseberry mochyně
carex ostřice
cat-tail orobinec
Catalina nightshade lilek
catchfly kohoutek
cattail orobinec
centaury chrpa
charlock hořčice rolní
charlock mustard hořčice rolní
cheat sveřep stoklasa
cheese sléz

chess sveřep stoklasa
chiccory čekanka obecná
chickweed ptačinec žabinec
chicory čekanka obecná setá, čekanka obecná
chilver bahnička
China jute mračňák Theoprastův
Chinese bellflower mračňák Theoprastův
chrysanthemum kopretina bílá
chufa šáchor
citronella vousatka citrónová
citronella grass vousatka citrónová
clasping pepperweed řeřicha prorostlá
cleavers mařinka potoční, svízel
clocks smetánka lékařská
clotbur řepeň
clustered dock šťovík klubkatý
cockle jílek mámivý, koukol polní
cocklebur lopuch, řepeň
cockspur-grass ježatka kuří noha
cole brukev řepka olejka
cole wort brukev
cole-seed brukev řepka olejka
coleseed brukev řepka olejka
colewort brukev
colt's tail přeslička rolní, turan kanadský
colt's-foot podběl obecný
coltsfoot podběl obecný
coltsfoot plant hvězdnice
colza brukev řepka olejka
common St.John's wort třezalka tečkovaná
common St.Johnswort třezalka tečkovaná
common annual milkweed mléč zelinný
common annual sowthistle klejicha, mléč zelinný
common arrowhead šípatka širolistá, šípatka vodní
common bindweed svlačec rolní
common bracken hasivka orličí
common burdock lopuch menší
common cerastium rožec obecný
common chickweed ptačinec žabinec, rožec obecný
common chicory čekanka obecná
common corncockle koukol polní
common cornflower chrpa modrá
common dandelion smetánka lékařská
common field-speedwell rozrazil perský
common forget-me-not pomněnka rolní
common fumitory zemědým lékařský
common gorse hlodáš evropský
common grasswort rožec obecný
common gromwell kamejka lékařská
common groundsel starček obecný
common gypsyweed rozrazil perský
common horse tail přeslička rolní
common horsetail přeslička rolní
common lambsquarters merlík bílý
common mallow sléz
common milkthistle mléč zelinný
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common mullein divizna malokvětá
common nettle kopřiva dvoudomá
common nightshade lilek černý
common nipplewort kapustka obecná
common orache lebeda rozkladitá
common oranche lebeda rozkladitá
common pennycress penízek rolní
common pokeberry líčidlo americké
common pokeweed líčidlo americké
common poppy mák vlčí
common purslane šrucha zelná
common ragwort starček přímětník
common rice rýže setá obecná, rýže setá
common sheep sorrel šťovík menší
common snowberry pámelník bílý
common sowthistle mléč zelinný
common stork's-bill pumpava rozpuková
common storksbill pumpava rozpuková
common toadflax lnice květel
common vetch vikev setá osenní, vikev setá černá,
vikev setá, vikev
common wormwood pelyněk černobýl, pelyněk
common yellow woodsorrel šťavel růžkatý
conium bolehlav plamatý
coralberry pámelník okrouhlolistý
corn buttercup pryskyřník rolní
corn chamomile rmen rolní
corn cockle koukol polní
corn crowfoot pryskyřník rolní
corn gromwell kamejka rolní, kamejnička rolní
modrá, kamejnička rolní
corn poppy mák vlčí
corn rose mák vlčí
corn sowthistle mléč rolní
corn speedwell rozrazil polní, rozrazil rolní
corn spurrey kolenec rolní
corn spurry kolenec rolní lnový, kolenec rolní pravý,
kolenec rolní velký, kolenec rolní
corn thistle pcháč oset
corn-flower chrpa
corn-spurrey kolenec rolní
corn-spurry kolenec rolní
cornbine svlačec rolní
corncockle koukol polní
cornflower chrpa modrá, chrpa polní
cotton thistle ostropes trubil
couch grass pýr plazivý
couch-grass pýr plazivý
couchgrass pýr plazivý
cough grass pýr plazivý
coughgrass pýr plazivý
cow cockle mydlice
cow vetch vikev ptačí
cow-bane rozpuk jízlivý
cowbane rozpuk jízlivý
crab-grass rosička

crabgrass rosička
crane's bill kakost
crane's-bill kakost
cranesbill kakost
crazyweed kozinec
creeping Charlie psineček výběžkatý
creeping Jennie psineček výběžkatý
creeping Jenny psineček výběžkatý
creeping bellflower zvonek řepkovitý
creeping bent psineček výběžkatý
creeping bent grass psineček výběžkatý, psineček
creeping buttercup pryskyřník kořenující, pryskyřník
plazivý
creeping campanula zvonek řepkovitý
creeping fat hen lebeda rozkladitá
creeping thistle pcháč oset
creeping woodsorrel šťavel růžkatý
crow gralic česnek viniční
crowfootgrass hřebenatka egyptská
crucifer brukev
cuckoo flower kohoutek luční
cuckoo-flower kohoutek luční
cuckooflower kohoutek luční
curled dock šťovík kadeřavý
curly dock šťovík kadeřavý
curlytop knotweed rdesno blešník bledé, rdesno
blešník pravé, rdesno blešník
cursed thistle pcháč oset
cut grass tajnička rýžovitá
cut-grass tajnička rýžovitá
cut-leaved crane's-bill kakost dvousečný
cut-leaved cranesbill kakost dvousečný
cutleaf geranium kakost dvousečný
cyperus šáchor
cypress-grass šáchor
daisy kopretina bílá, sedmikráska chudobka
daisy fleabane turan
Dalmatian broomleaf lnice dalmatská
dandelion smetánka lékařská
darnel jílek mámivý
darnel ryegrass jílek mámivý bezosinný, jílek mámivý
dart šipka
dead nettle hluchavka objímavá
deer's-foot psineček
delphinium stračka
detonator perkusní zbraň
devil's paintbrush jestřábník trsnatý, jestřábník
oranžový
dewberry ostružiník
diaphragm clona
diffuse centaury chrpa rozvětvená
diffuse dustymiller chrpa rozvětvená
diffuse knapweed chrpa rozvětvená
dinkweed rdesno blešník bledé
dispersion rozptyl

3

dodder kokotice
dog fennel rmen smradlavý
dog grass pýr plazivý
dog's tooth grass troskut prstnatý
dog-fannel rmen smradlavý
dog-fennel rmen smradlavý
dog-grass pýr plazivý
dogbane toješť
doorweed rdesno ptačí
Douglas' knotweed truskavec pobřežní
dove's-foot kakost měkký
dove's-foot crane's-bill kakost měkký
dove's-foot cranesbill kakost měkký
dovefoot geranium kakost měkký
dram 28.35 g
drooping silene silenka
drug fumito zemědým lékařský
drug fumitory zemědým lékařský
Drummond's campion silenka
Dudley's lupine vlčí bob
dungweed merlík bílý
durban crowfootgrass hřebenatka egyptská
durfa grass pýr plazivý
dwarf gorse hlodáš evropský
dwarf nettle kopřiva žahavka
dwarf palmetto vousatka
dwarf raspberry ostružiník
dwarf spurge pryšec drobný
dwarf thistle pcháč bezlodyžný
dwarf white milkvetch kozinec
earthsmoke zemědým lékařský
eastern daisy fleabane turan
eastern poison oak škumpa jedovatá
egg-plant lilek
Eggleston's milkvetch kozinec
eggplant lilek
eggweed merlík bílý
eigweed merlík bílý
elder povertyweed pouva
elephant glass orobinec
elephant grass orobinec
Ellis' stinking milkvetch kozinec
Emory's milkvetch kozinec
Engelmann's knotweed truskavec pobřežní
English holly cesmína
English plantain jitrocel kopinatý, jitrocel kopinatý
kulatoklasý
erect knotweed truskavec ptačí přímý
erigeron turan
European primrose pupalka
European waterhemlock rozpuk jízlivý
European wild lettuce locika kompasová
false flax lnička
false lupine vlčí bob
fanweed penízek rolní
fat hen merlík bílý, rdesno ptačí

fat-hen merlík bílý
feather geranium merlík hroznový
feather grass kavyl
feather-grass kavyl
feathergrass kavyl
featherleaf fleabane turan
Fendler's groundcherry mochyně
fern bracken hasivka orličí
fescue kostřava
fescue grass kostřava
festuca kostřava
field bindweed svlačec rolní
field buttercup pryskyřník rolní
field forget-me-not pomněnka rolní
field garlic česnek viniční
field gromwell kamejnička rolní
field horsetail přeslička rolní
field milk-thistle mléč rolní
field mustard hořčice rolní
field pansy violka rolní
field parsley piert nepatrnec rolní
field penny-cress penízek rolní
field pennycress penízek rolní
field poppy mák vlčí
field sorrel šťovík menší
field sowthistle mléč rolní pravý, mléč rolní
field speedwell rozrazil polní
field thistle pcháč oset
fineleaf fumitory zemědým lékařský
finger-grass rosička
fiorin psineček výběžkatý
firebush bytel metlovitý
five-finger loubinec pětilistý
fivehook bassia trnoplodník yzopolistý
fivehorn smotherweed trnoplodník yzopolistý
flaebane turan
flag kosatec
flag cattail orobinec
Flanders poppy mák vlčí
flannel leaf divizna malokvětá
flannel-plant divizna malokvětá
flat sedge šáchor
flatsedge šáchor
flatspine stickseed strošek
fleabane turan
fleur-de-lis kosatec
fleur-de-lys kosatec
flixweed úhorník
folded crimp hvězdicové zakroužení
fox-and-cubs jestřábník oranžový
foxtail bér
frangopani toješť
Frenchweed penízek rolní
frogwort pryskyřník hlíznatý
full cock plné natažení zbraně
furze hlodáš evropský
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