bahnatka malá Kleine Schlammschnecke (e)
bakopa drobnolistá Kleinblättriges Fettblatt (s)
bakopa Fettblatt (s)
bakopa objímavá Stengelumfassendes Fettblatt (s)
balza plstnatá Balsa,c
bambusovník obrovský Bambus (r)
baobab prstnatý Affenbrotbaum (r)
barborka Barbarakraut (s)
barborka obecná Echte Winterkresse (e)
barborka prostřední Mittlere Winterkresse (e)
barborka přitisklá Steifes Barbarakraut (s)
barvínek Immergrün (s)
barvínek menší Immergrün (s)
batolka Blumendreiklapp (r)
batolka prorostlá Kubaspinat (r)
bavlník Baumwolle (e)
bavlník západoindický Baumwollestrauch (r)
bazalka Basilie (e)
bazalka pravá Basilienkraut (s)
bazanovec kytkokvětý Strauß-Gilbweiderich (r)
bazela Beerblume (e)
bazela bílá Indischer Spinat (r)
bazelovité Basellgewächse (e)
bažanka Böser Heinrich (r)
bažanka roční Einjähriges Bingelkraut (s)
bažanka vejčitá Eiblatt-Bingelkraut (s)
bažanka vytrvalá Ausdauerndes Bingelkraut (s)
bažinka plazivá Kreichender Scheiberich (r)
bažinka Scheiberich (r)
bažinka uzlokvětá Knotenblütige SeIlerie (e)
bedrník anýz Anis (r)
bedrník Bibernelle (e)
bedrník černý Schwarze Pimpinelle (e)
bedrník obecný Bachwurz (e)
bedrník větší Große Bibernelle (e)
bělas Schneeflockenbaum (r)
bělas virginský Virginischer Schneeflockenstrauch (r)
bělička Mönchie (e)
bělička vzpřímená Aufrechte Weißmiere (e)
bělička vzpřímená pravá Weißmiere (e)
bělolist Filzkraut (s)
bělolist galský Französisches Filzkraut (s)
bělolist jehlancovitý Spatelblättriges Filzkraut (s)
bělolist nejmenší Kleines Filzkraut (s)
bělolist německý Deutsches Filzkraut (s)
bělolist obecný Gewöhnliches Filzkraut (s)
bělolist rolní Acker-Filzkraut (s)
bělolist žlutavý Gelbliches Filzkraut (s)
bělolist žlutavý pravý Graugelbes Filzkraut (s)
bělolístka francouzská Französisches Filzkraut (s)
bělolístka rolní Acker-Filzkraut (s)
beloperona kropenatá Spornbüchschen (s)
bělostník Hornmelde (e)
bělotrn Kugeldistel (e)
bělotrn kulatohlavý Blaue Kugeldistel (e)
bělotrn modrý Ritro-Kugeldistel (e)

acéna Stachelbecher (r)
agáve Agave (e)
agáve henequen Henequen,c
agáve sisalová Sisal-Agave (e)
agávovité Agavengewächse (e)
akácie Akazie (e)
akácie senegalská Gummiarabikumbaum (r)
akantopanax přisedlokvětý Amur-Fingeraralie (e)
akantopanax Stachelpanax (r)
akantopanax Wardův Kingdon-Wards Stachelpanax (r)
akébie pětičetná Fingerblättrige Akebie (e)
aksamitník lemovaný Gelbrandiger Sammetläufer (r)
aksamitník rozkladitý Sammetblume (e)
aksamitník Sammetblume (e)
aksamitník temný Schwarzer Sammetläufer (r)
aksamitník vzpřímený Samtblume (e)
aktinídie čínská Chinesische Stachelbeere (e)
aktinídie kolomikta Kolomikta (e)
aktinídie Strahlengriffel (r)
aktinídie význačná Schafzähniger Strahlengriffel (r)
alojsie Zitronenstrauch (r)
ambroň Amberbaum (r)
ambroň západní Amerikanischer Amberbaum (r)
ambrózie Ambrosie (e)
ambrózie peřenolistá Beifuß-Ambrosie (e)
ampák hupehský Hupeh-Stinkesche (e)
ampák Stinkesche (e)
amsonie Blaustern (r)
andělika Engelwurz (e)
andělika lékařská Angelika (e)
arálie Aralia (e)
arálie čínská Angelikabaum (r)
arálie japonská Zimmer-Aralie (e)
aralka trnitá Herkuleskeule (e)
aralkovité Araliengewächse (e)
arnika Sonnwendblume (e)
artyčok kardový Cardy (r)
artyčok zeleninový Artischocke (e)
astra Aster (e)
astra čínská Gartenaster (e)
astra princezna Princeß-Aster (e)
astra pštrosí péro Straußenfeder-Aster (e)
astřička Felsenmargerite (e)
aukuba Aukuba (e)
aukuba japonská Aukube (e)
azalka Almrausch (r)
azalka japonská Chinesische Azalee (e)
azalka japosnká Chinesische Azalee (e)
azalka žlutá Pontische Azalee (e)
badan Bergenie,c
badan tučnolistý Dickblättrige Bergenie (e)
badyáník Anisstern (r)
badyáník anýzový Japanischer Sternanis (r)
badyáník pravý Sternanis (r)
bahnatka Ambulie (e)
bahnatka bezstopečná Blütenstielloser Sumpffreund (r)
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bolševník rakouský Österreichische Bärenklau (e)
bolševník velkolepý Riesen-Bärenklau (e)
borůvka Bickbeere (e)
borůvka černá Blaubeere (e)
borůvka chocholičnatá Amerikanische Blueberry (e)
borůvka modrá Blaubeere (e)
boryt barvířský Färber-Waid (r)
boryt Waid (r)
boubelík Ballonblume (e)
boubelík velkokvětý Breitglocke (e)
bouloň Schiefteller (r)
boží květ alpský Göterblume (e)
bračka Ackerröte (e)
bračka rolní Ackerröte (e)
brčál Immergrün (s)
brčál menší Kleines Immergrün (s)
brložník rozchodníkovitý Zwerg-Miere (e)
broskvoň obecná Pfirsich (r)
brslen americký Amerikanischer Spindelstrauch (r)
brslen bradavičnatý Spindelbaum (r)
brslen evropský Europäische Pfafenhütchen (e)
brslen Fortuneův Kletter-Spindelstrauch (r)
brslen křídlatý Flügel-Spindelstrauch (r)
brslen obecný Pfaffenhütchen (s)
brslen ostrolistý Spitzblättriger Spindelstrauch (r)
brslen Pfaffenhütchen (s)
brslen plochý Flachstiesliger Spindelstrauch (r)
brslen širolistý Breitblättriges Pfaffenhütchen (s)
brslen velkokvětý Großblütiger Spindelstrauch (r)
bršlice Geißfuß (r)
bršlice kozí noha Geißfuß (r)
brukev černá Brauner Senf (r)
brukev čínská China-Kohl (r)
brukev jarmuz Blatt-Kohl (r)
brukev kapusta Blattkohl (r)
brukev kapusta hlávková Welsch-Kohl (r)
brukev kapusta chřestová Brokkoli (e)
brukev kapusta krmná Ewiger Kohl (r)
brukev kapusta růžičková Brüsseler Kohl (r)
brukev kedluben Kohlrabi (r)
brukev kedluben modrá Blaukohl (r)
brukev Kohl (r)
brukev květák Blumen-Kohl (r)
brukev obecná Gemüse-Kohl (r)
brukev pekingská Peking-Kohl (r)
brukev polní Rapskohl (r)
brukev prodloužená Langtraubiger Kohl (r)
brukev řepák olejný Rübsaat (r)
brukev řepka ladní Rüben-Kohl (r)
brukev řepka olejka Ölkohl (r)
brukev řepka Raps Einzelblatt (s)
brukev sítinovitá Indischer Senf (r)
brukev tuřín Kohlrübe (e)
brukev vodnice Herbstrübe (e)
brukev zelí bílé Weiß-Kohl (r)
brukev zelí červené Rot-Kohl (r)

bělotrn statný Weiße Kugeldistel (e)
benedikt lékařský Benediktendistel (e)
bertrám obecný Deutscher Bertram (r)
bertrám římský Römischer Bertram (r)
bez černý Deutscher Flieder (r)
bez červený Roter Holunder (r)
bez hroznatý Berg-Holunder (r)
bez chebdí Acker-Holunder (r)
bez japonský Japanischer Trauben-Holunder (r)
bez kanadský Kanadischer Holunder (r)
bezobalka Faserschirm (r)
bezobalka sivá Blaugrüner Faserschirm (r)
bezobalka sivá pravá Faserschirm (r)
bílojetel Backenklee (r)
bílojetel bylinný Kleehorn (s)
bílojetel německý Deutscher Backenklee (r)
blahočet Araukarie (e)
blahočet Cunninghamův Östaustralische Araukarie (e)
blahočet čilský Andentanne (e)
blahočet úzkolistý Brasilianische Araukarie (e)
blahočet ztepilý Norfolktanne (e)
blahokeř Loosbaum (r)
blahovičník Bastardmahagoni,c
blahovičník kulatoplodý Blau-Gummibaum (r)
blatěnka Schlammkraut (s)
blatěnka vodní Schlammkraut (s)
blatouch bahenní Butterblume (e)
blatouch Bachblume (e)
blešník Flohkraut (s)
blešník obecný Kleines Flohkraut (s)
blešník úplavičný Großes Flohkraut (s)
blín Bilse (e)
blín černý Düllkraut (s)
blýskalka Glanzmispel (e)
blýskalka Photinia villosa Warzen-Glanzmispel (e)
bob Bohne (e)
bob koňský Pferdebohne (e)
bob narbonský Maus-Wicke (e)
bob obecný Ackerbohne (e)
bob sviňský Ackerbohne (e)
bob svinský Puffbohne (e)
bobkovišeň lékařská Gemeine Lorbeerkirsche (e)
bobkovišeň Lorbeerkirsche (e)
bobovité Hülsenfrüchter (e)
bodlák Distel (e)
bodlák kadeřavý Krause Distel (e)
bodlák lopuchovitý Berg-Distel (e)
bodlák lopuchovitý pravý Berg-Distel (e)
bodlák nící Nickende Distel (e)
bodlák obecný Stachel-Distel (e)
bodlák sivý Alpen-Distel (e)
bolehlav plamatý Flecken-Schierling (r)
bolehlav Schierling (r)
bolševník Bärenklau (e)
bolševník obecný Bartsch (r)
bolševník obecný horský Berg-Bärenklau (e)
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