Acker-Zahntrost zdravínek červený(r)
Acker-Ziest čistec rolní(r)
Ackerbohne bob obecný(e), bob
sviňský(e)
Ackerdistel mléč rolní(e), pcháč
oset(e), pcháč rolní(e)
Ackereichel hrachor hlíznatý(e)
Ackerfrauenmantel nepatrnec(r)
Ackerglockenblume zvonek řepkovitý(e)
Ackergras pýr plazivý(s)
Ackerhonigblume chrastavec rolní(e)
Ackerhorn pšenice obecná(s)
Ackerinsau nepatrnec(r)
Ackerkannenkraut přeslička rolní(s)
Ackerkohl hořinka východní(r)
Ackerlöwenmaul šklebivec přímý(s)
Ackermann puškvorec obecný(r)
Ackermenning řepík lékařský(r)
Ackerminze máta rolní(e)
Ackernuß hrachor hlíznatý(e), řepinka latnatá(e)
Ackerröte bračka rolní(e), bračka(e)
Ackerschachtelhalm přeslička rolní(r), přeslička(r)
Ackerschnalle mák vlčí(r)
Ackersteinsame kamejka rolní(e)
Ackerstiefmütterchen violka trojbarevná(s)
Ackertäschel penízek rolní(s)
Ackertrespe sveřep rolní(e)
Ackervogel kulík zlatý(r)

ní(e), měsíček roční(e)
Acker-Rose růže polní(e)
Acker-Schachtelhalm přeslička
rolní(r)
Acker-Schmalwand huseníček rolní(e), huseníček rolní(r)
Acker-Schotendotter trýzel chejrovitý(r)
Acker-Schöterich trýzel chejrovitý(r), trýzel malokvětý(r)
Acker-Schwarzkümmel černucha
rolní(r)
Acker-Senf hořčice rolní(r)
Acker-Skabiose chrastavec rolní(e),
hlaváč fialový(e)
Acker-Spark kolenec rolní(r)
Acker-Spatzenzunge vrabečnice
roční(e)
Acker-Spergel kolenec rolní(r)
Acker-Spörgel kolenec rolní(r)
Acker-Steinsame kamejnička rolní(e), kamejka rolní(e)
Acker-Stiefmütterchen maceška
rolní(s), violka trojbarevná(s)
Acker-Trespe sveřep rolní(e)
Acker-Veilchen violka trojbarevná(s)
Acker-Vergissmeinnicht pomněnka rolní(s)
Acker-Vergißmeinnicht pomněnka
rolní(s)
Acker-Wachtelweizen černýš rolní(r)
Acker-Wicke vikev setá(e)
Acker-Winde svlačec rolní(e)
Acker-Witwenblume chrastavec
rolní(e)
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Ackerwachtelweizen černýš rolní(r)
Ackerwinde svlačec rolní(e)
Ackerwurzel puškvorec obecný(e)
Adebarwurzel lékořice lysá(e)
Adereule sítěnka kopřivová(e)
Adermenning řepík lékařský(r)
Aderminekraut řepík lékařský(s)
Aderminkraut řepík lékařský(s)
Aderntee proskurník lékařský(r),
zeměžluč menší(r)
Adlerfarn hasivka orličí(r), hasivka(r)
Adlerkralle kostrbatec řemenatý(e)
Adlerkraut hasivka orličí(s)
Adlerwurz hasivka orličí(e)
Adonisblume hlaváček jarní(e)
Adonisröschen hlaváčkovec letní(s), hlaváček jarní(s)
Adornwurzel jehlice trnitá(e)
Affen-Knabenkraut vstavač opičí(s)
Affenblume kejklířka(e)
Affenbrotbaum baobab prstnatý(r)
Affenknabenkraut vstavač opičí(s)
Affodill zelenec bílý,
Afghanische Esche jasan žlutodřevý(e)
Afrikanischer-Gepunkteter Katzenhai máčka tečkovaná(r)
Afterquendel kalužník(r)
Agave agáve(e)
Agavengewächse agávovité(e)
Aglarkraut jehlice trnitá(s)
Ahlbeere meruzalka červená(e)
Ahlbeerstrauch meruzalka červená(r)

Ahlbesigne meruzalka červená(e)
Ahlenbeerestrauch meruzalka červená(r)
Ahlkirsche střemcha hroznovitá(e)
Ahorn javor klen(r)
Ahornblättrige Platane platan javorolistý(e)
Ahorngewächse javorovité(e)
Ahornwurzel smetánka lékařská(e)
Akazie akácie(e), trnovník akát(e),
kapinice(e)
Akazie(Robinie) trnovník akát,
Akazienbaum trnovník akát(r)
Akebie liánovka(e)
Akelei orlíček obecný(e), orlíček(e)
Akelei-Wiesenraute žluťucha orlíčkolistá(e)
Akeleiartige Weisenraute žluťucha(e)
Akeleiartige Wiesenraute žluťucha(e)
Akeleiblättrige Wiesenraute žluťucha orlíčkolistá(e)
Akonitblättriger Hahnenfuß pryskyřník omějolistý(r)
Aktinie sasanka(e)
Alant oman(r)
Alant-Kratzdistel pcháč různolistý(e)
Alantdistel pcháč různolistý(e)
Alantwurz oman pravý(e)
Albe topol bílý(e)
Albrechts Azalee pěnišník Albrechtův(e)
Alchimistenkraut kontryhel obecný(s)
Alchimistenzwiebel lilie zlatohlá3

