4 o'clock flower nocenka jalapovitá
5 leaf akebia akébie pětičetná
Aaron's beard třezalka kalíškatá, ibišek
syrský, zvěšinec zední, třezalka kališní,
ruj vlasatá
Aaron's rod divizna malokvětá, celík
zlatobýl
Abajo fleabane turan abajoský
abele topol bílý
abelmosk ibišek jedlý, sléz pižmový
Aberdeen dewberry ostružiník
aberdeenský
Abert's buckwheat eriogonum Abertovo
Abert's wild buckwheat eriogonum
Abertovo
abnormis leaf flower muteň
Drummondova
aboriginal saltbush lebeda Atriplex
vesicaria
aboriginal willow herb vrbovka
Epilobium billardierianum
Abrams's lupine vlčí bob Abramsův
Abrams's sandmat pryška Abramsova
Abrams's spurge pryška Abramsova
abronia abronie
abrus soterek
Absaroka Range beardtongue dračík
absarokenský
abscess root jirnice plazivá
absinth pelyněk, pelyněk pravý
absinth sagewort pelyněk pravý
absinth wormwood pelyněk pravý
absinthe pelyněk, pelyněk pravý
absinthium pelyněk pravý
abundant blackberry ostružiník dubinový
abutilon mračňák pestrý
Abyssinian coffee kávovník arabský
Abyssinian musa černohořčice setá,
huseničák šedý
Abyssinian mustard brukev černohořčice,
brukev černá, hořčice černá, huseničák
šedý, černohořčice setá, brukev kýlnatá
Abyssinian myrrh myrhovník pravý
acacia akácie dlouholistá, akácie arabská,
akácie senegalská, trnovník akát, akácie
gumonosná, kapinice senegalská, akácie
bílá, akácie bělohlavá, akácie viktorijská
acacia blanc trnovník akát
acacia coral žlázokvět paví
acacia locust trnovník akát
acacia odorant akácie Farnesova
acacia tree akácie
acacia-leaf conebush protea Protea
macowani
Acadia dogwood dřín akadský
acaena acéna

acajou mahagon
acanthus family paznehtníkovité
acanthus thistle bodlák obecný, bodlák
trnitý
acanthus-leaved thistle pupava
velkoúborná
acerola malpigie marhaníkolistá
ache tooth tree žlutodřev americký
achillea řebříček, řebříček obecný
achimenes bouloň
achweed bršlice kozí noha
ackee mýdelník obvejčitý
Ackerman's milk vetch kozinec
Ackermanův
aconite oměj kolumbijský, oměj
šalamounek, talovín, oměj, oměj
Fischerův
aconite-leaved buttercup pryskyřník
omějolistý
acorn dub
acorn mallee blahovičník olejnatý
acorn squash tykev turek
acrid buttercup pryskyřník prudký
acroporium moss mech Acroporium
actinia sasanka
actinidia aktinídie kolomikta
action plant citlivka stydlivá
Acuna's cactus kaktus acunský
acute dock šťovík Rumex acutus
Adam's apple citroník kyselý lajm,
citroník lajm, citroník lima, citroník
limetta
Adam's cup darlingtonie, šprlice nachová
Adam's flannel divizna malokvětá
Adam's laburnum štědřenec Adamův
Adam's pitcher šprlice nachová
Adams pitcher šprlice nachová
Adams's manzanita medvědice žláznatá,
medvědice Adamsova
adanka bean vigna Vigna angularis, fazol
Phaseolus angularis
adansonia baobab
adder's meat ptačinec velekvětý
adder's mouth žabinec prostřední,
večernička
adder's tongue hadí jazyk, řebříček
bertrám
adder's tongue spearwort pryskyřník
hadíjazykolistý
adderwort hadí kořen větší
Addison's leather flower plamének
Addisonův
Adelaide River white gum blahovičník
adelia forestierovka novomexická
Adirondack blackberry ostružiník
Lawrencův
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adnate elder bez Sambucus adnata
Adobe Hills beardtongue dračík
Penstemon retrorsus
adobe snakeroot žindava Sanicula
maritima
adonis hlaváček podzimní
adonis flower hlaváčkovec letní,
hlaváčkovec
adorned hawthorn hloh Crataegus compta
adoxa pižmovka
Adriatic bellflower zvonek gargánský
adsuki vigna adzuki
adsuki bean vigna adzuki
adzuki bean vigna adzuki
Aegean wallflower trýzel chejrovitý, trýzel
malokvětý, chejr vonný
aethusa tetlucha
Afghan ash jasan žlutodřevý
Afghan erysimum trýzel Perofskiho
Africa horned cucumber dýně Cucumis
metuliferus
African Blackwood dalbergie černodřevá
African adder's mouth večernička africká
African adder's tongue večernička africká
African almond protea Protea
stellatifolium
African amaranth laskavec Amaranthus
muricatus
African ammoniacum ločidlo obecné
African apple mamej africká
African apricot mamej africká
African baobab baobab prstnatý
African basil bazalka Ocimum
gratissimum
African beechwood protea Protea saligna
African blackwood dalbergie černodřevá
African blue lily kalokvět
African boxthorn kustovnice Lycium
ferrocissimum
African boxwood myrsina africká
African catechu tree akácie
African cedar cedr atlaský, mahagon
senegalský, mahagon
African celtis břestovec Celtis adolfifriderici, břestovec Celtis mildbraedi,
břestovec Celtis soyauxi
African clover jetel africký
African coralwood pterokarpus Soyauxův
African cucumber dýně Cucumis
metuliferus
African daisy dvoutvárka, zlatokvět,
venidie, nerenka, oruňka, dvouřadka
African dodder otáčka Cuscuta
cassytoides
African ebony dalbergie černodřevá, tomel
African grape lubenice obecná

African grenadilo dalbergie černodřevá
African gum pterokarpus vřesovitý
African hackberry břestovec africký
African holly cesmína Ilex mitis, lilek
Solanum giganteum
African horned cucumber dýně Cucumis
metuliferus
African horned melon dýně Cucumis
metuliferus
African ironwood dalbergie černodřevá
African ivy břečťan popínavý, břečťan
kanárský
African kino pterokarpus vřesovitý
African lily kalokvět africký, kalokvět
African mahogany mahagon africký,
mahagon senegalský, mahagon
velkolistý, mahagon nyaský
African malcomia večernička africká
African mallow ibišek Hibiscus sabdariffa
African mammyapple mamej africká
African marigold aksamitník vzpřímený,
aksamitník
African milk barrel pryšec sloupovitý
African milk tree pryšec Euphorbia
trigona
African mustard brukev Tournefortova,
večernička africká
African olive olivovník africký
African olive tree olivovník africký
African padauk pterokarpus Soyauxův,
pterokarpus angolský
African padouk pterokarpus Soyauxův
African pepper paprika křovitá
African pepperwort řeřicha africká
African rice rýže africká
African rock fig fíkovník Ficus glumosa
African rose mallow ibišek Hibiscus
acetosella
African rosewood pterokarpus vřesovitý
African rue harmala stepní
African sage šalvěj vlnatá
African sagebrush pelyněk africký
African satinwood žlutodřev velkolistý
African scabious hlaváč africký
African spinach laskavec
African star apple zlatolist
Chrysophyllum delevoyi
African sugarbush protea Gaguedova
African sumac škumpa Rhus lancea,
škumpa Rhus iancea
African sumach škumpa Rhus lancea
African tamarisk tamaryšek africký
African teak pterokarpus angolský,
morušovník barvířský
African valerian kozlík Valeriana
cornucopiae
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African white morning glory povíjnice
Ipomoea ochroleuca, povíjnice Ipomoea
ochracea
African white sugarbush protea
Gaguedova
African wild olive olivovník africký
African wood sorrel šťavel kozí noha
African wormwood pelyněk africký
Afzel's calymperes moss mech
Calymperes afzeli
afzelia mahagon
agapanthus kalokvět, kalokvět africký
agar-agar puchratka Amansova
agarita mahónie třílistá
agathi sesbánie velkokvětá
agati sesbánie velkokvětá
agati sesbania sesbánie velkokvětá
agave agáve americká, agáve vláknitá,
agáve obecná
agave cactus kaktus
agave family agávovité
agave hemp agáve vláknitá
ageratum nestařec americký, nestařec
hnidákovitý
aggregate eugenia hřebíčkovec
nahloučený
agrimony řepík, řepík lékařský, řepíček,
řepík sibiřský, řepík maloplodý, řepík
malokvětý
agrostemma koukol polní
ague tree kašťa lékařská
ague weed hořeček pětilistý
agueweed sadec Eupatorium perfoliatum,
hořeček pětilistý, hořeček pětilistý
západní, hořeček pětilistý pravý, hořeček
aguja zběhovec
Agulhas conebush protea Protea
stelligerum
Ahantung maple javor uťatý
Ahart's nailwort stříbřenka Ahartova
ahinahina pelyněk
aigrette sapan nádherný
Aiken hawthorn hloh Crataegus dispar
ailanthus pajasan cizí, pajasan žláznatý
air plant kolopojka Kalanchoe pinnata,
náduť Bryophyllum pinnatum, větrnice
airelle borůvka černá
airplane propeller plant tlustice srpovitá
airplane propellor plant tlustice srpovitá
ait-skeiters děhel lesní
aiwa pepřovník opojný
aizon stonecrop rozchodník vždyživý
aizoon stonecrop rozchodník vždyživý
Aji Colorado Chile paprika roční
Ajo Mountain scrub oak dub ajoský
Ajo oak dub ajoský

akebia akébie pětičetná, liánovka třílistá
akee mýdelník obvejčitý
akee apple mýdelník obvejčitý
akee tree mýdelník obvejčitý
Akolea false nettle ramie
Alabama azalea azalka alabamská
Alabama black cherry střemcha
alabamská
Alabama blazing star šuškarda alabamská
Alabama cane brake pitcher šprlice
alabamská
Alabama canebrake pitcher plant šprlice
alabamská
Alabama cherry střemcha alabamská
Alabama cossy akácie
Alabama croton kroton alabamský, kroton
alabamský pravý
Alabama fothergilla kuska větší
Alabama hawthorn hloh Crataegus vulsa
Alabama larkspur stračka alabamská
Alabama leather flower plamének
alabamský
Alabama leather-flower plamének
alabamský
Alabama milkvine tolita alabamská
Alabama phlox plaménka Phlox pulchra
Alabama pitcher plant šprlice alabamská
Alabama service berry muchovník
stromkovitý
Alabama skullcap šišák alabamský
Alabama spiny pod tolita alabamská
Alabama supple-jack okoralka
vystoupavá
Alabama supplejack okoralka žlutavá,
okoralka vystoupavá
Aladdin's slippers kozinec Astragalus
amphioxys vespertinus
Alakai swamp lobelia lobelka Lobelia
villosa
Alakai swamp violet violka Viola
wailenalenae
Alameda County manzanita medvědice
bledá
Alameda County thistle pcháč Cirsium
quercetorum
Alameda manzanita medvědice bledá
Alamo cottonwood topol Fremontův
Alaska douglasie ochotská
Alaska arnica prha aljašská
Alaska bell heather kasiope hvězdicovitá
Alaska bell-heather kasiope hvězdicovitá
Alaska bellflower zvonek Campanula
lasiocarpa
Alaska bellheather kasiope hvězdicovitá
Alaska blackberry ostružiník aljašský
Alaska blueberry brusnice vejčitolistá
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