Aberdeen dewberry ostružiník aberdeenský
abundant blackberry ostružiník dubinový
Adirondack blackberry ostružiník Lawrencův
African hackberry břestovec africký
Alabama serviceberry muchovník stromovitý
Alaska blackberry ostružiník aljašský
Alaska blueberry brusnice vejčitolistá
Alaska dewberry ostružiník aljašský
Alaskan blueberry brusnice vejčitolistá
Allegheny barberry dřišťál kanadský
Allegheny blackberry ostružiník alleghenský
Allegheny serviceberry muchovník hladký,
muchovník stromovitý
Allegheny shadberry muchovník hladký
alpine bearberry tolokněnka alpská
alpine bilberry vlochyně, vlochyně bahenní,
vlochyně náholní
alpine blueberry brusnice lahodná, vlochyně
bahenní, vlochyně náholní
alpine gooseberry meruzalka Ribes lasianthum
alpine strawberry jahodník měsíční, jahodník obecný
American barberry dřišťál kanadský
American beauty berry krásnoplodka americká
American black gooseberry meruzalka
chloupkatá, srstka hloholistá
American blackberry ostružiník Rubus villosus
American blueberry brusnice úzkolistá
American cranberry kalina trojlaločná,
klikva velkoplodá
American dewberry ostružiník kanadský,
ostružiník opadavý
American elderberry bez kanadský
American gooseberry srstka hloholistá
American hackberry břestovec západní
American ink berry líčidlo americké
American juniper berry jalovec kalifornský
American mountain gooseberry srstka hloholistá
American mulberry morušovník červený
American red elderberry bez červený
American red raspberry ostružiník maliník
americký
American silver berry hlošina stříbřitá
American strawberry jahodník obecný
Amur barberry dřišťál amurský
Andean black raspberry ostružiník andský
Andean blackberry ostružiník andský

Anderson's wolfberry kustovnice Andersonova
Andes berry ostružiník andský
Andrews' blackberry ostružiník Andrewsův
Androscoggin River blackberry ostružiník
androscogginský
Anhwei barberry dřišťál anhwejský
Appalachian barren strawberry mochna
jahodníkovitá
Appalachian gooseberry meruzalka okrouhlolistá
apple serviceberry muchovník hladký, muchovník kanadský, muchovník krvavý velkokvětý, muchovník Lamarckův
arbutus berry planika, planika obecná
arching dewberry ostružiník zahnutokořený
arctic blackberry ostružiník severní
Arizona barberry dřišťál Wilcoxův
Arizona blackberry ostružiník arizonský
Arizona dewberry ostružiník arizonský
Arundel blackberry ostružiník opadavý
Asian baneberry samorostlík asijský
Asian mulberry morušovník Morus australis
Asian serviceberry muchovník asijský
Asiatic beechberry gmelina asijská
Atlantic huckleberry brusnice atlantská
Australian cranberry hřebíčkovec
Luehmannův
Bailey's dewberry ostružiník Baileyův
baked apple berry ostružiník moruška
balloon berry ostružiník Rubus illecebrosus
bandicoot berry lea indická
baneberry ploštičník bílý, samorostlík, samorostlík červený, samorostlík klasnatý
Barbados gooseberry kaktus Pereskia
aculeata, pereskie obecná, pereskie růžová
barbary wolfberry kustovnice cizí
barberry dřišťál, dřišťál amurský, dřišťál lologský, dřišťál obecný, dřišťál úzkolistý
barren strawberry mochna jahodníkovitá
Barton's berry ostružiník Bartonův
Barton's raspberry ostružiník Bartonův
bartonberry ostružiník Bartonův
Baton Rouge blackberry ostružiník Rubus
exeter
Bay of Fundy dewberry ostružiník Weatherbyův
bayberry dřišťál, pámelník bílý, pimentovník pravý, voskovník, voskovník Morella
cerifera, vřesna voskonosná, voskovník
pensylvánský, vřesna bahenní
beach strawberry jahodník zahradní, jahodník chilský, kuklík chilský
beachberry lobelka
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Beale's barberry mahónie Bealeova
bear huckleberry borůvkovník medvědí,
gajlusacia medvědí
bearberry brusnice červenoplodá, cesmína
opadavá, klikva velkoplodá, medvědice lékařská, řešetlák
beautyberry krásnoplodka americká, krásnoplodka, krásnoplodka japonská, krásnoplodka vidličnatá
beetberry merlík hlavatý, merlík listnatý
berberry dřišťál, dřišťál obecný
Berlandier's wolfberry kustovnice Berlandierova
berry-berry ostružiník různolistý
Big Horseshoe Lake dewberry ostružiník
bighorseshoeský
big blackberry ostružiník Rubus florulentus
big huckleberry brusnice blanitá
big whortleberry brusnice blanitá
big-leaf beautyberry krásnoplodka velkolistá
bilberry brusnice borůvka, brusnice tyčinkovitá, brusnice brusinka, brusnice blanitá
billberry borůvka, brusnice borůvka
Birmingham blackberry ostružiník birminghamský
bitter berry kulčiba Strychnos potatorum
bitter gallberry cesmína lysá
bitter gooseberry meruzalka hořká
bitter redberry dřínovec květnatý
bitter-fruit dewberry ostružiník Rubus emeritus
black alder winterberry cesmína Prinos
verticillatus
black bearberry tolokněnka alpská
black berry samorostlík klasnatý
black blueberry brusnice Asheova
black choke berry blýskalka Photinia melanocarpa, temnoplodec černoplodý
black chokeberry temnoplodec černoplodý
black crowberry šicha černá, šicha obojaká
black elderberry bez černý
black gooseberry meruzalka Ribes lacustre
black high blueberry brusnice Asheova
black highbush blueberry brusnice Asheova, brusnice tmavoplodá
black huckleberry borůvkovník bobulatý,
borůvkovník bobulovitý, borůvkovník křovištní, brusnice blanitá, brusnice vejčitolistá
black mountain hurtleberry brusnice blanitá
black mulberry morušovník černý

black olive berry mastnoplod Elaeocarpus
holopetalus
black raspberry ostružiník bělokmenný, ostružiník Rubus occidentalis, ostružiník západní
black swamp gooseberry meruzalka Ribes
lacustre
black twinberry zimolez zákrovečný
blackberry karíza vejčitá, ostružiník, ostružiník alleghenský, ostružiník křovitý, ostružiník medvědí, ostružiník řasnatý, šicha
černá
bladderberry mochyně hranatá, mochyně
peruánská
blaeberry borůvka, brusnice borůvka, brusnice tyčinkovitá, brusnice brusinka
Blanchard's dewberry ostružiník Blanchardův
Blue Ridge blueberry brusnice bledá
blue elderberry bez modrý
blue huckleberry borůvkovník listnatý,
brusnice blanitá, brusnice vejčitolistá
blue olive berry mastnoplod síťkovaný
blue whortleberry brusnice vejčitolistá
blue-leaf strawberry jahodník virginský
blue-leaved huckleberry brusnice lahodná
blueberry brusnice borůvka, brusnice chocholičnatá, brusnice tyčinkovitá, brusnice
úzkolistá, brusnice brusinka, brusnice atlantská, brusnice modrá, samoduť martinický
Bodinier's beautyberry krásnoplodka Bodinierova
bog bilberry vlochyně, vlochyně bahenní,
vlochyně náholní
bog billberry vlochyně, vlochyně náholní
bog blueberry vlochyně bahenní, vlochyně
náholní
bog cranberry klikva bahenní
bog dewberry ostružiník Rubus hispidoides
bog huckleberry borůvka, brusnice borůvka,
vlochyně bahenní
bog whortleberry vlochyně, vlochyně bahenní, vlochyně náholní
bottom-land dewberry ostružiník Rubus leviculus
box berry libavka polehlá
box huckleberry borůvkovník krátkorohý
boxberry libavka polehlá
Boynton's dewberry ostružiník Boyntonův
boysenberry ostružiník medvědí
bramble blackberry ostružiník křovitý
brambleberry ostružiník, ostružiník alleghenský
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