agaricus sylvaticus pečárka lesní
agaricus vaporarius pečárka rumištní, pečárka
pařeništní
agaricus villaticus pečárka rumištní, pečárka pařeništní
agaricus xanthodermus pečárka zápašná
agrobacteria bakterióza
agrobacterium tamefaciens bakterióza révy, bakteriální bobulovitost kořenů ovocných stromů, bakteriální
nádorovitost révy vinné
agrobacterium tumefaciens bakteriální boulovitost,
nádorovitost kořenů
agrocybe polnička
agrocybe aegerita polnička topolová
agrocybe dura polnička tuhá
agrocybe praecox polnička raná
agrocybe semiorbicularis polnička polokulovitá
agrocybe stepposa polnička stepní
aira canescens paličkovec šedavý, paličkovec šedý
albatrellus krásnoporka
albatrellus confluens krásnoporka žemlička
albatrellus cristatus krásnoporka hřebenitá
albatrellus ovinus krásnoporka mlynářka, krásnoporka ovčí
albatrellus pes-caprae krásnoporka kozí noha
albatrellus syringae krásnoporka šeříková
albugo plíseň
albugo candida plíseň bělostná, bílá rez brukvovitých
albugo cruciferarum plíseň bělostná
albugo tragopogonis bílá rez černého kořene
aleuria baňka, mísenka
aleuria aurantia mísenka oranžová
aleuria pustullata mísenka lesní
aleuria vesiculosa baňka dutá, baňka vosková
alnicola kržatka
alnicola melinoides kržatka oděná
alnicola suavis kržatka sladká
alternaria čerň, alternarióza
alternaria brassicae čerň řepková
alternaria brassicae somniferi maková čerň
alternaria brassicicola čerň řepková
alternaria citri černá hniloba pomerančů a citrónů
alternaria porri dauci alternáriová skvrnitost listů
mrkve
alternaria radicina černá hniloba mrkve
alternaria solani hnědá skvrnitost bramborových
listů, alternariová skvrnitost bramborových listů,
alternarióza bramborových listů
amanita muchomůrka
amanita alba katmanka bílá
amanita aspera muchomůrka drsná
amanita caesarea muchomůrka císařka, muchomůrka
císařská
amanita citrina muchomůrka citrónová
amanita crocea muchomůrka šafránová
amanita echinocephala muchomůrka ježatohlavá

amanita elias muchomůrka Eliina
amanita fulva muchomůrka plavá
amanita gemmata muchomůrka slámožlutá
amanita inaurata mucomůrka zploštělá
amanita junquilea muchomůrka slámožlutá
amanita lividopalescens muchomůrka bledošedá
amanita mappa muchomůrka citrónová
amanita muscaria muchomůrka červená
amanita nappa muchomůrka citrónová
amanita ovoidea muchomůrka vejčitá
amanita pantherina muchomůrka panterová, muchomůrka tygrovaná
amanita phalloides muchomůrka hlízovitá, muchomůrka zelená
amanita phalloides verna muchomůrka hlízovitá
jarní
amanita porphyria muchomůrka porfýrová
amanita regalis muchomůrka královská
amanita rubescens muchomůrka masák, muchomůrka narůžovělá, muchomůrka růžovka
amanita spissa muchomůrka tlustá, muchomůrka
šedivá, muchomůrka šedá, muchomůrka šedivka
amanita strobiliformis muchomůrka šiškovitá
amanita subalpina muchomůrka alpinská, pošvatka
alpinská
amanita umbrinolutea katmanka žlutohnědá, pošvatka hnědožlutá, muchomůrka žlutohnědá
amanita vaginata katmanka pošvatá, muchomůrka
pošvatá
amanita verna muchomůrka bílá, muchomůrka jarní
amanita viridis muchomůrka zelená
amanita virosa muchomůrka jízlivá
amanita vittadini muchomůrka Vittadiniho
amanitaceae muchomůrkovité
amanitopsis pošvatka
amanitopsis crocea pošvatka oranžová
amanitopsis fulva pošvatka plavá
amanitopsis nivalis pošvatka bílá, pošvatka sněžná
amanitopsis vaginata katmanka pošvatá, muchomůrka pošvatá, pošvatka obecná
amylocystis modralka
amylocystis lapponica modralka laponská
anaptychia jasanovka
anaptychia ciliaris jasanovka brvitá
anellaria kropenatec
anellaria semovata kropenatec prstenitý
anemomyxales vzdušné hlenky
anisomyces anýzovník
anisomyces odoratus anýzovník vonný
anthurus květnatec
anthurus archeri květnatec Archerův
aphanomyces hnilobytka
aphanomyces astaci račí mor
aphanomyces laevis spála řepná
aphodius hnojník
aphodius ater hnojník černý
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aphodius fimetarius hnojník obecný
aphyllochorales houby nelupenaté
aphyllophorales houby nelupenaté, pečárkotvaré
apiocrea nedohub
apiocrea chrysosperma nedohub zlatovýtrusný
apiognomonia eyrthrostoma hnědnutí hrušní
apiosporium čerň
apiosporium salicinum čerň vrbová
aplanatae houby spájivé
archimycetes houby pravovřeckaté, houby bezblanné
arcyria vlnatka
armillaria václavka
armillaria bulbosa václavka hlízovitá
armillaria ectypa václavka bažinná
armillaria imperialis náramkovitka císařská
armillaria luteovirens náramkovitka žlutozelená
armillaria mellea václavka obecná
armillaria mucida slizečka porcelánová, slizečka
slizká
armillaria ostoyae václavka Ostoyova, václavka
smrková
armillariella václavka
armillariella mellea václavka obecná
arthonia arthonie
arthonia cinnabarina arthonie červená
arthonia tumidula arthonie červená
ascochyta bolthauseri hnědá skvrnitost fazolových
listů
ascochyta chrysanthemi černá skvrnitost chryzantém
ascochyta fabae hnědá skvrnitost fazolových listů
ascochyta hordei listová skvrnitost trav
ascochyta lycopersici rakovina rajčat, hniloba stonku
rajčat
ascochyta pinodela antrakóza hrachu
ascochyta pisi strupovitost vikve, antrakóza hrachu,
askochytóza hrachu
ascocoryne čihovitka
ascocoryne sarcoides čihovitka masová
ascohymeni houby terčoplodé
ascolobus hovník
ascolobus furfuraceus hovník obecný
ascomycetes houby vřeckaté
ascomycota houby vřeckovýtrusé
ascomycotina houby vřeckaté
ascospora beyernicki suchá skvrnitost třešní
ascotremella mozkovka
ascotremella faginea mozkovka rosolovitá
aspergillus kropidlák
aspergillus herbariorum kropidlák sivý
aspergillus niger kropidlák černý
aspicilia misnička
aspicilia contorta misnička uvitá
aspidella muchomůrka
aspidella echinocephala muchomůrka ježatohlavá
asterocystis radicis spála lnu
asterophora rovetka

asterophora lycoperdoides rovetka pýchavkovitá
asterophora parasitica rovetka cizopasná
astraeus hvězdák
astraeus hygrometricus hvězdák vlhkoměrný
astraeus stellatus hvězdák vlhkoměrný
auricula bezovka
auricula auricularia bezovka ucho Jidášovo
auricularia ucho
auricularia auricula ucho Jidášovo
auricularia auricula-judae ucho Jidášovo
auricularia sambucina ucho Jidášovo
auriculariaceae boltcovitkovité
auriculariales boltcovitkotvaré, bezovkotvaré
auriscalpiaceae lžičkovcovité
auriscalpum lžičkovec
auriscalpum vulgare lžičkovec šiškový
bacillus amylovorus bakterióza růžokvětých rostlin
bacillus atrosepticus černání a mokrá hniloba stonku
bacillus carotovorus bakteriová hniloba rajčat,
bakterióza rajčat
bacillus phytophthorus černání a mokrá hniloba
stonku
bacteriophyta baktérie, poltivky
bacterium aroideae mokrá hniloba
bacterium briosi bakterióza plodů rajčat
bacterium campestre černá hniloba křížatých, hnědá
hniloba křížatých, černání nervatury křížatých
bacterium carotovorum bakterióza máku
bacterium lycopersici bakterióza plodů rajčat
bacterium malvacearum gumóza bavlníku
bacterium medicaginis phaseolica bakteriová skvrnitost fazolí
bacterium syringae bakterióza šeříku
bacterium tumefaciens nádorovitost kořenů
baeomyces malohubka
baeomyces roseus malohubka růžová
baeomyces rufus malohubka plšivková
baeomycetaceae malohubkovité
baeospora penízovka
baeospora myosura penízovka drobnovýtrusná
balsamia balzamovka
balsamia vulgaris balzamovka obecná
basidiomycetes houby stopkovýtrusé
basidiomycota houby stopkovýtrusé
basidiomycotina houby stopkovýtrusé
biscogniauxia káčovka
biscogniauxia simplicitor káčovka ploská
bjerklandera šedopórka
bjerklandera adusta šedopórka osmahlá
bjerklandera fumosa šedopórka zakouřená
blastocladia nedovětvík
blastocladiaceae nedovětvíkovité
blastocladiales nedovětvíkotvaré
blumeriella jaapi skvrnitost třešňových listů
bolbitius žluťák
bolbitius vitellinus slzečník žloutkový, žluťák žlout-
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