gloeosporium fructigenum hořká hniloba jádrového
ovoce
gloeosporium lagenarium antrakóza tykvovitých
plodin
gloeosporium lindemuthianum antrakóza fazolí
gloeosporium ribis antrakóza rybízu, skvrnitost listů
rybízu, pakustřebka rybízová
glomerella cingulata hořká hniloba jádrového ovoce
glomerella lindemuthianum antrakóza fazolí
gnomonia erythrostoma hnědnutí listů třešní, gnomonia třešní
gnomonia leptostyla skvrnitost listů ořešáku, gnomonia listů ořešáku, antrakóza listů ořešáku
graphium ulmi grafióza jilmů
griphiola sulphurea polyporóza ovocných dřevin,
trstnatec sírožlutý, choroš sírožlutý
gymnosporangium sabinae rzivost hrušní, rez hrušní
gyrophana lacrymans dřevomorka slzící
helicobasidium purpureum červená hniloba, kořenomorka fialová
helminthosporium gramineum pruhovitost ječmene,
helmintosporióza ječmene
helminthosporium teres hnědá skvrnitost ječmene
heterobasidion annosum troudnatec vrstevnatý
hypomyces perniciosus hniloba žampiónů
leptostrom pinastri červenka jehličí borovic, padání
jehličí borovic, skulinatec borový
leucostoma persooni mrtvice peckového ovoce
lophodermium pinastri červenka jehličí borovic,
padání jehličí borovic, skulinatec borový
lophodermum pinicolum skulinatec borový, červenka jehličí borovic, padání jehličí borovic
macrosporium solani hnědá skvrnitost bramborových listů, alternariová skvrnitost bramborových listů,
alternarióza bramborových listů
marssonia rossae černá skvrnitost listů růží
marssonina juglandis skvrnitost listů ořešáku, gnomonia listů ořešáku, antrakóza listů ořešáku
melampsora lini rzivost lnu, rez lnu
merulius lacrymans dřevomorka slzící
micrococcus amylovorus bakterióza růžokvětých
rostlin
microsphaera grossulariae evropské padlí angreštové
monilia cinerea moniliová hniloba peckovin, hnědá
hnniloba peckovin, monilióza peckovin
monilia fructigena černá hniloba jablek, moniliová
hniloba ovoce, hnědá hniloba ovoce, monilióza jádrového ovoce
monilia laxa moniliová hniloba peckovin, hnědá
hniloba peckovin, monilióza peckovin
mycogone perinicosa hniloba žampiónů
mycosphaerella fragariae červená skvrnitost jahodníku
mycosphaerella grossulariae skvrnitost listů angreštu a rybízu, septorióza listů angreštu a rybízu

mycosphaerella pinodes antrakóza hrachu, askochytóza hrachu
mycosphaerella ribis skvrnitost listů angreštu a
rybízu, septorióza listů angreštu a rybízu
mycosphaerella sentina septorióza švestek
mycosphaerella tabifica srdéčkovitost
mycosphaerella tulasnei čerň obilná
nectria cinnabarina nektriové usychání větví, hlívenkové usychání větví
nectria cocinea nektriová rakovina jabloní
nectria ditissima nektriová rakovina jabloní
nectria galligena nektriová rakovina jabloní
oidium begoniae padlí čekankové
oidium chrysanthemi padlí čekankové
oidium tuckeri padlí vinné révy
olpidigaster radicis spála lnu
ophiobolus cariceti stéblolam obilí
ophiobolus graminis stéblolam obilí
peronospora camelinae plíseň křížatých, plíseň
lničková, peronospora křížatých, peronospora lničková
peronospora parasitica plíseň křížatých, peronospora křížatých, plíseň lničková, peronospora lničková
peronospora schachti peronospora řepná, plíseň
řepná, nepravé padlí řepné
peronospora schleideni plíseň cibulová, peronospora
cibulová, nepravé padlí cibulové
peronospora spinaciae plíseň špenátová, peronospora špenátová, nepravé padlí špenátové
peronospora trifoliorum plíseň vojtšková, peronospora vojtěšková, nepravé padlí vojtěškové
peronospora viciae plíseň hrachová, nepravé padlí
hrachové, peronospora hrachová
peronospora viciae-sativae plíseň hrachová, nepravé
padlí hrachové, peronospora hrachová
peronospora viticola peronospora vinné révy
phoma betae spála řepná, tečkovitá skvrnitost řepná,
tečnatka řepná, foma řepná, fylostikta řepná
phoma tabifica srdéčkovitost
phragamidium tuberculatum rez růží, rzivost růží
phragmidium disciflorum rez růží, rzivost růží
phragmidium mucronatum rez růží, rzivost růží
phragmidium rubi-idaei rez maliníkových listů,
rzivost maliníkových listů
phragmidium subcorticium rzivost růží, rez růží
phsalospora malorum černá skvrnitost listů jabloní
phycomycetes plísně
phyllosticta betae spála řepná, tečkovitá skvrnitost
řepná, tečnatka řepná, foma řepná, fylostikta řepná
physalospora cydoniae černá skvrnitost listů jabloní,
černá hniloba jablek, černá skvrnitost jabloní
physalospora malorum černá hniloba jablek, černá
skvrnitost jabloní
phytophthora fagi fytoftora buků
phytophthora infestans plíseň bramborová
phytophthora omnivora fytoftora buků
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phytophthora syringae hniloba šeříku, fytoftora
šeříku
plasmodiophora brassicae nádorovitost košťálovin,
plasmodiofora košťálovin
plasmopara viticola peronospora vinné révy
pleospora betae spála řepná, tečkovitá skvrnitost
řepná, foma řepná, tečnatka řepná, fylostikta řepná
pleospora putrefaciens hnědnutí řepných listů, černá
skvrnitost řepných listů
podosphaera leucotricha padlí jabloňové
polyporus igniarius choroš ohňový
polyporus sulphureus polyporóza ovocných stromů,
trstnatec sírožlutý, choroš sírožlutý
pseudomonas campestris černá hniloba křížatých,
hnědá hniloba křížatých, černání nervatury křížatých
pseudomonas mors-prunorum rakovina třešní a
švestek
pseudomonas phaseolica bakteriová skvrnitost fazolí
pseudomonas solanacearum slizovatění stonků
brambor
pseudomonas syringae bakterióza šeříku
pseudomonas tabaci bakterióza tabáku
pseudomonas tumefaciens nádorovitost kořenů
pseudoperonospora humuli peronospora chmelová
pseudopeziza ribis antrakóza rybízu, skvrnitost listů
rybízu, pakustřebka rybízová
puccinia asparagi rzivost chřestu, rez chřestu
puccinia coronata rez korunkatá, rzivost korunkatá
puccinia coronifera rzivost korunkatá, rez korunkatá
puccinia dispersa rzivost žitná, rez hnědá, rez žitná
puccinia glumarum rez plevová
puccinia graminis rzivost trav, rez travní, rez černá
puccinia hordei rez ječmenná, rzivost ječmenná
puccinia lolii rez korunkatá, rzivost korunkatá
puccinia malvacearum rez slezová, rzivost slezová
puccinia simplex rez ječmenná, rzivost ječmenná
puccinia triticina rzivost pšeničná, rez pšeničná
pythium betae spála řepná
ramularia tulasnei červená skvrnitost jahodníku
rhizoctonia solani vločkovitost brambor
rhizoctonia violacea kořenomorka fialová, červená
hniloba
rhizoctonium solani kořenomorka bramborová
rhytisma acerinum černá skvrnitost javorů
sclerotinia cinerea moniliová hniloba peckovin,
hnědá hniloba peckovin, monilióza peckovin
sclerotinia fructigena černá hniloba jablek, moniliová hniloba ovoce, hnědá hniloba ovoce, monilióza
jádrového ovoce
sclerotinia fuckeliana plíseň šedá, botrytida šedá
sclerotinia laxa moniliová hniloba peckovin, hnědá
hniloba peckovin, monilióza peckovin
sclerotinia libertiana hlízenka obecná, sklerotinióza
rostlin
sclerotinia sclerotiorum hlízenka obecná

sclerotinia trifoliorum rakovina jetele, hlízenka
jetelová
scolicotrichum melophthorum čerň okurková,
gumóza okurek
septoria apii septorióza celeru, rzivost celeru, skvrnitost celeru
septoria azaleae septorióza azalek
septoria lycopersici septorióza rajčat
septoria piricola septorióza švestek
serpula lacrymans dřevomorka slzící
sphacelia segetum paličkovice nachová
sphacelia typhina plíseň dusivá
sphaerella grossulariae skvrnitost listů angreštu a
rybízu, septorióza listů angreštu a rybízu
sphaeropsis malorum černá skvrnitost listů jabloní,
černá hniloba jablek, černá skvrnitost jabloní
sphaerotheca humuli padlí chmelové
sphaerotheca mali padlí jabloňové
sphaerotheca mors-uvae americké padlí angreštové
sphaerotheca pannosa padlí růžové, padlí broskví,
padlí meruněk
spharella ribis skvrnitost listů angreštu a rybízu,
septorióza listů angreštu a rybízu
spongospora subterranea prašná strupovitost brambor, spongosporová strupovitost brambor
stereum purpureum stříbřitost listů, pevník fialový
stigmatea mespili hnědnutí hrušní
streptomyces scabiae strupovitost brambor, aktinomykóza brambor, streptomykóza brambor
streptomyces scabies aktinomykóza brambor, streptomykóza brambor, strupovitost brambor
syntrichium endobioticum rakovina brambor
taphrina cerasi čarověník třešní
taphrina deformans kadeřavost listů broskvoní
taphrina pruni puchrovitost švestek, bouchorovitost
švestek
teichospora salicina čerň vrbová
thielavia basicola hnědá hniloba kořenů tabáku
tilletia caries mazlavá sněť pšeničná
tilletia foetens mazlavá sněť pšeničná
tilletia foetida mazlavá sněť pšeničná
tilletia tritici mazlavá sněť pšeničná
trametes pini hnědá hniloba borovic, outkovka
borová
trametes radiciperda troudnatec vrstevnatý
trichoscyphella wilkommi rakovina modřínu
trichothecium roseum růžová hniloba
tubercularis vulgaris nektriové usychání větví,
hlívenkové usychání větví
tuburcinia occulta stébelnatá sněť žitná
uncinula necator padlí vinné révy
urocystis cepulae sněť cibulová
urocystis occulta stébelnatá sněť žitná
uromyces appendiculatus rez fazolová, rzivost
fazolová
uromyces betae rez řepná, rzivost řepná
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