Příloha č. 2 k vyhlášce č. 62/1964 Sb.

Seznam škůdců nekaranténních


A. Choroby
I. Choroby na větším počtu druhu kulturních rostlin

	1.	Fugariózy		Fusarium sp. div.
	2.	Hlízenka obecná	Scierotinia scierotiorum (Lib.) De Bary
	3.	Kořenomorka fialová	Helicobasidum purpureum (Tul.) Pat., imperfektní stadium Rhizoctonia violacea (Tul.) Pat.
	4.	Padlí			Erysiphaceae
	5.	Plíseň šedá		Botryotinia fuckeliana (De Bary) Whetzel, konidiové stadium Botrytis cinerea Pers. ex Fries
	6.	Verticiliózy		Verticillium sp. div.
	7.	Virové choroby

II. Choroby obilnin a kukuřice

	1.	Pruhovitost ječmene		Helminthosporium gramineum Rab.
	2.	Rzi				Puccinia sp. div.
	3.	Sněti obilné			Tilletia sp. div., Ustilago sp. div. Urocystis sp. div. Sorosporium sp. div. Sphacelotheca sp. div.
	4.	Stéblolam			Cercosporella herpotrichoides Fron, Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., Ophiobolus graminis Sacc.

III. Choroby řepy

	1.	Plíseň řepná			Peronospora schachtii Fuckel
	2.	Rez řepná			Uromyces betae (Pers.) Lév.
	3.	Skvrnatička řepná		Cercospora beticola Sacc.
	4.	Tečnatka řepná			Pleospora betae Björling, konidiové stadium Phoma betae (Oud.) Frank.

IV. Choroby brambor

	1.	Černání stonku			Erwinia carotovora (Jones) Holland
	2.	Hnědá skvrnitost listů
						Alternaria porri (El.) Neerg. f. sp. solani (Ell. et Mar.)
	3.	Kořenomorka bramborová
						Pellicularia filamentosa Pat., sterilní mycelium Rhizoctonia solani Kühn
	4.	Plíseň bramborová		Phytophthora infestanc (Mont.) De Bary
	5.	Strupovitost prašná 
		(spongosporová)		Spongospora subterranea Johns.

V. Choroby olejnin a přadných rostlin

	1.	Antraknóza lnu	
						Colletotrichum linicoum Pethybr. et Laff.
	2.	Bakteriální skvrnitost listů máku
						Xanthomonas papavericola (Bryan et Mc. Whorter) (Dowson)
	3.	Bakteriální spála sóje
						Pseudomonas glycinea Coerper
	4.	Helminthosporióza máku
						Pleospora calvescens (Fries) Tulasne, konidiové stadium Helminthosporium papaveris (Henning)
	5.	Plíseň maková
						Peronospora arborescens (Berkeley) De Bary
	6.	Plíseň slunečnicová
						Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni
	7.	Plíseň sójová 
						Peronospora manshurica (Naumoff) Sydow
	8.	Rez lnová			Melampsora lini (Pers.) Lév.
	9.	Rez slunečnicová		Puccinia hellanthi Schw.
	10.	Septorióza lnu
						Mycosphaerella linorum (Wr.) Garcia-Rada, konidiové stadium Septoria linicola (Speg.) Gar.

VI. Choroby motýlokvětých pícnin a luskovin

	1.	Antraknóza čili spála jetele 
						Kabatiella caulivora (Kirch.) Kar.
	2.	Antraknóza fazole
						Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Br. et Cav.
	3.	Antraknózy luskovin
						Ascochyta sp. div., Mycosphaerella sp. div.
	4.	Antraknózy vojtěšky		Pseudopeziza sp. div.
	5.	Bakteriózy fazole
	6.	Hnědá skvrnitost bobu
						Botrytis fabae Sard.
	7.	Plíseň vojtěšková		Peronospora aestivalis Syd.
	8.	Rakovina jetele			Scierotinia trifoliorum Eriksson
	9.	Rez hrachová			Uromyces pisi (Persl) De Bary

VII. choroby chmele

	1.	Perenospora chmelová
						Pseudoperonospora humuli (Miyabe-Takahashi) Wilson

VIII. Choroby tabáku

	1.	Plíseň tabáková			Peronospora tabacina Adam

IX. Choroby zeleniny

	1.	Alternáriové skvrnitosti
						Alternaria sp. div.
	2.	Antraknóza okurek
						Colletotrichum orbicular (Berk. et Mont) v. Arx.
	3.	Antraknóza salátu
						Marssonina panattoniane (Berl.) Magnus
	4.	Bakteriózy
	5.	Černá hniloba mrkve
						Stemphylium radicinum (M, Dr. et E.) Neerg.
	6.	Čerň okurková
						Cladosporium cucumerinum Ell. et Arth.
	7.	Fomová hniloba košťálovin
						Phoma lingam (Tode ex Fries) Desmaz
	8.	Hnědá skvrnitost listů rajčat
						Cladosporium fulvum Cooke, Alternaria porri (Ell.) Neerg. f. sp. solani (Ell. et Mar.)
	9. Nádorovitost košťálové zeleniny
						Plasmodiophora brassicae Wor.
	10.	Plíseň bramborová
						Phytophthora infestanc (Mont.) De Bary
	11.	Plíseň cibulová			Peronospora destructor (Berk.) Fries
	12.	Plíseň salátová			Bremia lactucae Reg.
	13.	Plíseň zelná			Peronospora brassicae Gäumann
	14.	Rakovina rajčat			Didymella lycopersici Kleb.
	15.	Septorióza rajčat		Septoria lycopersici Speg.
	16.	Septorióza salátu		Septoria lactucae Pass.
	17.	Septoriová skvrnitost celerových listů
						Septoria apii-graveolentis Dorogin
	18.	Skvrnitost špenátu		Heterosporium variabile Cooke
	19.	Sněť cibulová			Urocystic cepulae Frost
	20.	Strupovitost celerových bulev
						Phoma apiicola Klebahn

X. Choroby ovocných stromů, keřů, bobulovin a révy vinné

	1.	Antraknóza listů ořešáku
						Gnomonia leptostyla (Ces. et De Not.) Kleb., konidiové stadium Marssonina juglandis (Lib.) P. Magn.
	2.	Antraknóza révy vinné
						Elsinoe empelina Shear., konidiové stadium Sphaceloma ampelinum de Bary
	3.	Bakteriózy
	4.	Bílá skvrnitost listů jahodníků
						Mycosphaerella fragariae (Tul.) Lind., konidiové stadium Ramularia tulasnei Sacc.
	5.	Bouchlatcovité houby
						Taphrinales
	6.	Červená spála révy vinné
						Pseudopeziza tracheiphila Müller-Thurgau
	7.	Dírkovitost listů
						Megacladosporium carpophilum (Thüm.) V. B.
	8.	Fialová skvrnitost listů jahodníku
						Diplocarpon carbiana (Ell. et Ev.) Wolf., konidiové stadium Marssonina potentillae (Desm.) P. Magn. f. fragariae (Lib.) Ohl.
	9.	Mnohojízvec švestkový
						Polystigma rubrum (Pers.) DC.
	10.	Monilové hniloby (kloubnatičky)
						Scierotinia sp. div. konidiové stadium Monilia sp. div.
	11.	Pakustřebka rybízová
						Drepanopeziza ribis (Klebahn) Hoehnel, konidiové stadium Gloeosporidiella ribis (Lib.) Petrak
	12.	Rez hrušňová			Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Winter
	13.	Rez vyjmutovková		Cronartium ribicola Dietrich
	14.	Septorióza hrušní		Mycosphaerella sentina (Fr.) Schr., konidiové stadium Septoria piricola Desm.
	15.	Skvrnitost listů švestky a slívy
						Clasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh.
	16.	Skvrnitost listů třešňových
						Coccomyces hiemalis Higgins, makrokonidiové stadium Septoria padi (Lib.) Thümen, mikrokonidiové stadium Sporonema feurichii (Bub.) V. Höhn.
	17.	Strupovitost jádrového ovoce
						Venturia sp. div. konidiové stadium Fusiciadium sp. div.
	18.	Tetovnička švestková
						Phyllosticta prunicola (Opiz) Sacc.
	19.	Vřetenatka révová
						Plasmopara viticola (Berk. et Cnrt.) Berl. et De Toni

XI. Choroby okrasných květin

	1. Bakterijní skvrnitost begónií
						Xanthomonas begoniae (Takim.) Dows.
	2.	Botrytida tulipánu		Botrytis tulipae (Lib.) Lind
	3.	Braničnatka azalková
						Septoria azaleae Vogl.
	4.	Braničnatka mečíková
						Septoria gladioli Pass.
	5.	Hlenovitost cibulí hyacintů
						Xanthomonas hyacinthi (Wakk.) Dows.
	6.	Mokré hniloby			Erwinia aroideae (Town.) Holl.
	7.	Ouškatost azalek		(Exobasidium azaleae Peck.)
	8.	Rez hledíková			Puccinia antirrhini Diet, et Holw.
	9.	Skvrnitost karafiátů		Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke.

B. Živočišní škůdci
I. Škůdci polyfágní

	1.	Červci				Coccoidea
	2.	Dřepčíci			Halticinae
	3.	Háďátko			Pratylenchus sp. div., Aphelenchoides sp.div
	4.	Háďátko zhoubné		Ditylenchus dipsaci (Kühn)
	5.	Hraboš polní			Microtus arvalis (Pallas)
	6.	Hryzec vodní			Arvicola terrestris (Linné)
	7.	Chroustci			Rhizotrogus sp.div.,Amphimallon sp.div.,
	8.	Chrousti			Melolontha sp. div.
	9.	Kořenohubovití			Rhizoglyphidae
	10.	Kos černý			Merula merula Linné
	11.	Krtek obecný			Talpa europaea (Linné)  
	12.	Krtonožka obecná		Gryllotalpa gryllotalpa (Linné)
	13.	Křeček polní			Cricetus cricetus (Linné)
	14.	Květilka všežravá		Chortophila florilega (Zetterstedt)
	15.	Lalokonosec libečkový
						Otiorrhynchus ligustici (Linné)
	16.	Larvy kovaříkovitých
						Elateridae
	17.	(Drátovci)
	17.	Mšice				Aphidoidea
	18.	Můra gama			Plusia gamma (Linné)
	19.	Obaleč polní			Cnephasia wahlbomiana (Linné)
	20.	Osenice			Agrotis sp. div.
	21.	Plzákovití			Arionidae
	22.	Saranče			Acridioidea
	23.	Slimákovití			Limacidae
	24.	Sviluškovití			Tetranychidae
	25.	Sysel obecný			Citellus citellus (Linné)
	26.	Špaček obecný			Sturnus vulgaris (Linné)
	27.	Vlnovníkovci			Tetrapodili
	28.	Vrabec domácí			Passer domesticus (Linné)
	29.	Vrabec polní			Passer montanus (Linné)
	30.	Zavíječ kukuřičný		Pyrausta nubilalis (Hübner)
	31.	Zavíječ řepný			Loxostege sticticalis (Linné)

II. Škůdci obilnin, kukuřice, luk a pastvin

	1.	Bejlomorka obilná		Mayetiola destructor (Say)
	2.	Bodruška obilná		Cephus pygmaeus (Linné)
	3.	Bzunka ječná			Oscinella frit (Linné)
	4.	Háďátko pšeničné		Anguina tritici (Steinbuch)
	5.	Hrbáč osenní			Zabrus gibbus (Fabricius)
	6.	Kněžice obilná			Eurygaster maura (Linné)
	7.	Křísek polní			Psammotettix alienus (Dahlb.)
	8.	Květilka obilná			Hylemyia coarctata (Fallén)
	9.	Můra luční			Charaeas graminis (Linné)
	10.	Ostruhovník průsvitný
						Calligypona pellucida (Fabricius)
	11.	Smutník jílkový			Hypogymna morio (Linné)
	12.	Šedavka obilná			Apamea sordens (Hufnagel)
	13.	Zelenuška žlutopásná
						Chlorops pumilionis (Bjerkander)

III. Škůdci řepy

	1.	Háďátko řepné			Heterodera schachtii (Schmidt)
	2.	Květilka řepná			Pegomyia betae (Panzer)
	3.	Makadlovka řepná		Scrobipalpa ocellatelle (Boyd)
	4.	Maločlenec čárkovitý
						Atomaria linearis (Stephens)
	5.	Mrchožrout obecný		Siopha obscura (Linné)
	6.	Mrchožrout vlnitý		Aclypea undata (Müller)
	7.	Rýhonosec řepný		Bothynoderes punctiventris (Germar)
	8.	Štítonoši			Cassida sp. div.

IV. Škůdci brambor

	1.	Mandelinka bramborová
						Leptinotarsa decemlineata (Say)
	2.	Žilnatka vironosná		Hyalesthes obsoletus (Signoret)

V. Škůdci olejnin

	1.	Bejlomorka kapustová
						Dasyneura brassicae (Winnertz)
	2.	Bejlomorka makovicová
						Carpodiplosis papaveris (Kjellander)
	3.	Bělásek řepkový		Pieris napi (Linné)
	4.	Blýskáček řepkový		Meligethes aeneus (Fabricius)
	5.	Krytonosci			Ceutorrhynchus sp. div.
	6.	Krytonosec kořenový		Stenocarus fuliginosus (M arshall)
	7.	Pilatka řepková			Athalia rosae (Linné)
	8.	Zavíječ slunečnicový
						Homoeosoma nebulellum (Hübner)
	9.	Zavíječ šešulový		Evergestis extimalis (Scopol)

VI. Škůdci přadných rostlin

	1.	Obaleč lnový			Phalonia epilinana (Zeller)
	2.	Třásněnka lnová		Thrips linarius (Uzel)

VII. Škůdci motýlokvětých pícnin a luskovin

	1.	Klikorozi			Phytonomus sp. div.
	2.	kropenatec jetelový		Chiasma clathrata (Linné)
	3.	Listopasi			Sitona sp. div.
	4.	Mandelinka janovcová
						Phytodecta fornicata (Brüggmann)
	5.	Nosatčíci na červeném jeteli
						Apion sp. div.
	6.	Obaleč hrachový		Ernarmonia nigricana (Stephans)
	7.	Plodomorka vičencová
						Contarinia onobrychidis (Kieffer)
	8.	Plodomorka vojtěšková
						Contarinia medicaginis (Kieffer)
	9.	Slunečko vojtěškové
						Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linné)
	10.	Třásněnka štírovníková	
						Odontothrips loti (Haliday)

VIII. Škůdci chmele

	1.	Háďátko chmelové		Heterodera humuli (Filipjev)
	2.	Hrotnokřídlec chmelový
						Hepialus humuli (Linné)
	3.	Šedavka luční			Hydraecia micacea (Esper)

IX. Škůdci zeleniny, léčivých a aromatických rostlin

	1.	Bejlomorka kapustová
						Dasyneura brassicae (Winnertz)
	2.	Bělásek řepkový		Pieris napi (Linné)
	3.	Bělásek řepový			Pieris rapae (Linné)
	4.	Bělásek zelný			Pieris brassicae (Linné)
	5.	Blýskáček řepkový		Meligethes aeneus (Fabricius)
	6.	Háďátko kořenové		Meloidogyne marioni (Cornu)
	7.	Krytonosci			Ceutorrhynchus sp. div.
	8.	Květilka cibulová		Hylemyia antiqua (Meigen)
	9.	Květilka zelná			Chortophila brassicae (Bouché)
	10.	Makadlovka kmínová		Depressaria nervosa (Haworth)
	11.	Merule mrkvová		Trioza viridula (Zetterstedt)
	12.	Molice skleníková		Trialeurodes vapporariorum (Westhoff)
	13.	Můra kapustová		Mamestra oleraces (Linné)
	14.	Můra zelná			Mamestra brassicae (Linné)
	15.	Obaleč hrachový		Ernarmonia nigricana (Stephens)
	16.	Obaleč luskový			Ernarmonia dorsana (Fabricius)
	17.	Plodomorka zelná		Contarinia nasturtii (Kieffer)
	18.	Pochmurnatka mrkvová
						Psila rosae (Fabricius)
	19.	Suillia lurida (Meigen)
	20.	Tmavky			Systole sp. div.

X. Škůdci ovocných stromů, keřů, bobulovin a révy vinné

	1.	Bekyně velkohlavá		Lymantria despar (Linné)
	2.	Bekyně zlatořitná		Euproctis phaeorrhoea (Donovan)
	3.	Bourovec ovocný		Gastropacha quercifolia (Linné)
	4.	Bourovec prsténčitý		Malacosoma naustrium (Linné)
	5.	Bělásek ovocný		Aporia crataegi (Linné)
	6.	Dlouhonos lískový		Curculio nucum (Linné)
	7.	Drvopleň hrušňový		Zeuzera pyrina (Linné)
	8.	Drvopleň obecný		Cossus cossus (Linné)
	9.	Květopas hrušňový		Anthonomus piri (Kollar)
	10.	Květopas jabloňový		Anthonomus pomorum (Linné)
	11.	Listohlodí			Phyllobius sp. div.
	12.	Listopasi			Polydrosus sp. div.
	13.	Mery				Psylla sp. div.
	14.	Molovenka hnědá		Anthophila pariana (Clerk) 
	15.	Obaleč jablečný		Ernarmonia pomonella (Linné)
	16.	Obaleč jabloňový		Argaroploce variegana (Hübner)
	17.	Obaleč jednopásý		Clysia ambiguella (Hübner)
	18.	Obaleč mramorovaný
						Polychrosis botrana (Denis. Schiffermüller)
	19.	Obaleč pupenový		Tmetocera ocellana (Fabricius)
	20.	Obaleč révový
						Sparganothis pilleriana (Denis Schiffermüller)
	21.	Obaleč švestkový		Ernarmonia funebrana (Treitschke)
	22.	Píďalka podzimní		Operophtera brumata (Linné)
	23.	Píďalka zhoubná		Erannis defoliaria (Clerck)
	24.	Pilatkovití			Tenthredinidae
	25.	Podkopníček ovocný		Lyonetia clerkella (Linné)
	26.	Pouzdrovníčkovití		Coleophoridae
	27.	Přástevníček americký
						Hyphantria cunea (Drury)
	28.	Předivka jabloňová		Hyponomeuta malinella (Zeller)
	29.	Roztočník jahodníkový
						Tarsonemus pallidus (Banks)
	30.	Vrtule třešňová			Rhagoletis cerasi (Linné)
	31.	Zlatohlávek huňatý		Epicometis hirta (Poda)

XI. Škůdci okrasných květin

	1.	Cibulovka narcisová		Lampetia equestris (Fabricius)
	2.	Cibulovka podobná		Eumerus tuberculatus (Rend).
	3.	Cibulovka zhoubná		Eumerus strigatus (Fallén)
	4.	Obaleč azalkový		Acalla schalleriana (Fabricius)
	5.	Obaleč hvozdíkový		Cacoecia pronubana (Hübner)
	6.	Roztočíci			Tarsonemus sp. div.
	7.	Třásněnka mečíková		Taeniothrips simplex (Morison)
	8.	Vzpřímenka azalková		Gracillaria azaleella (Brants)

C. Plevele
I. Polní plevele

	1.	Béry				Setaria sp. div.
	2.	Chmerek roční			Scieranthus annuus L.
	3.	Chrpa modrá			Centaurea cyanus L.
	4.	Chundelka metlice		Apera spica-venti (L.) P. Beauv.
	5.	Česnek viničný			Allium vineale L.
	6.	Čistec bahenní			Stachys palustris L.
	7.	Drchničky			Anagallis sp. div.
	8.	Durman panenská okurka
						Datura stramonium L.
	9.	Heřmánky			Matricaria sp. div.
	10.	Hlaváček letní	
						Adonis aestivalis L.
	11.	Hluchavka objímavá		Lamium amplexicaule L.
	12.	Hořčice rolní			Sinapis arvensis L.
	13.	Hrachor hlíznatý		Lathyrus tuberosus L.
	14.	Chmel - planý a samčí rostliny
						Humulus lupulus L.
	15.	Ježatky				Echinochloa sp. div.
	16.	Jílek mámivý			Lolium temulentum L.
	17.	Jílek oddálený			Lolium remotum Schrank
	18.	Jitrocel kopinatý		Plantago lanceolata L.
	19.	Knotovka bílá			Melandrium album (Mill.) Garcke
	20.	Kokoška pastuší tobolka
						Capsella bursa pastoris Med.
	21.	Kokrhel luštinec		Rhinanthus alectorolophus Poll.
	22.	Kolenec rolní			Spergula arvensis L.
	23.	Konopice			Galeopsis sp. div.
	24.	Kostival lékařský		Symphytum officinale L.
	25.	Koukol polní			Agrostemma githago L.
	26.	Laskavec			Amarantus sp. div.
	27.	Lebeda rozkladitá		Atriplex patula L.
	28.	Lilek černý			Solanum nigrum L.
	29.	Mák vlčí			Papaver rhoeas L.
	30.	Máta rolní			Mentha arvensis L.
	31.	Merlíky				Chenopodium sp. div.
	32.	Mléče				Sonchus sp. div.
	33.	Mrkev obecná			Daucus carota L.
	34.	Ohnice				Raphanus raphanistrum L.
	35.	Ostrožka stračka		Consolida segetum (Lam.) Gray
	36.	Oves hluchý			Avena fatua L.
	37.	Pcháč oset			Cirsium arvense (L.) Scop.
	38.	Penízek rolní			Thlaspi arvense L.
	39.	Pětoury				Galinsoga sp. div.
	40.	Podběl léčivý			Tussilago farfara L.
	41.	Pohanka opletka		Fagopyrum convolvulus (L.) H. Gross
	42.	Prlina rolní			Lycopsis arvensis L.
	43.	Pryskyřníky			Ranunculus sp. div.
	44.	Přesličky			Equisetum sp. div.
	45.	Psárka rolní			Stellaria media Cill.
	47.	Pumpava rozpuková		Erodium cicutarium (L.) ĺHér.
	48.	Pýr plazivý			Agropyrum repens (L.) P. Beauv.
	49.	Rdesna				Polygonum sp. div.
	50.	Rmeny				Anthemis sp. div.
	51.	Řepinka latnatá			Vogelia paniculata (L.) Horn.
	52.	Silenka rozsochatá		Silene dichotoma Ehrh.
	53.	Smetanka lékařská		Taraxacum officinale Web.
	54.	Starčky				Senecio sp. div.
	55.	Svízel přítula			Galium aparine L.
	56.	Svlačec rolní			Convolvulus arvensis L.
	57.	Šrucha zelná			Portulaca oleraces L.
	58.	Šťovíky			Rumex sp. div.
	59.	Turan kanadský		Erigeron canadensis L.
	60.	Vesnovka			Lepidium droba L.
	61.	Vikve				Vicia sp. div.
	62.	Zemědýmy			Fumaria sp. div.
	63.	Zvonek řepkovitý		Campanula rapunculoides L.

II. Luční a pastvinné plevele

	1.	Blatouch bahenní		Caltha palustris L.
	2.	Bodláky			Carduus sp. div.
	3.	Bolševník obecný		Heracleum sphondylium L.
	4.	Bršlice kozí noha		Aegopodium podagraria L.
	5.	Chrastavec rolní		Knautia arvensis (L.) Coult.
	6.	Čertkus luční			Succisa pratensis Moench
	7.	Děhel lesní			Angelica silvestris L.
	8.	Devětsil zvrhlý			Petasites hybridus (L.) G. M. Sch.
	9.	Hadinec obecný		Echium vulgare L.
	10.	Jehlice				Ononis sp. div.
	11.	Kerblík lesní			Anthriscus silvestris (L.) Hoffm.
	12.	Kohoutek luční			Lychnis flos-cuculi L.
	13.	Kozí brady			Tragopogon sp. div.
	14.	Krabilice chlupatá		Chaerophyllum hirsutum L.
	15.	Kýchavice bílá			Veratrum album L.
	16.	Máčky				Eryngium sp. div.
	17.	Mechy				Musci
	18.	Metlice trsnatá			Deschampsia saespitosa (L.) P. Beauv
	19.	Ocún jesenní			Colchicum autumnale L.
	20.	Oměj šalamounek		Aconitum napellus L. s. l.
	21.	Ostropes trubil			Onopordum acathium L.
	22.	Pcháče				Cirsium sp. div.
	23.	Pryskyřníky			Ranunculus sp. div.
	24.	Pryšce				Euphorbia sp. div.
	25.	Přeslička bahenní		Equisetum palustre L.
	26.	Rákos obecný			Phragmites communis Trin.
	27.	Rdesno hadí kořen		Polygonum bistorta L.
	28.	Rozpuk jizlivý			Cicuta virosa L.
	29.	Řebříček obecný		Achillea millefolium L.
	30.	Řeřišnice luční			Cardamine pratensis L.
	31.	Sítiny				Juncus sp. div.
	32.	Smetanka lékařská		Taraxacum officinale Web.
	33.	Smilka tuhá			Nardus stricta L.
	34.	Starček bludný			Senecio erraticus Bertol.
	35.	Svízele				Galium sp. div.
	36.	Škardy				Crepis sp. div.
	37.	Štětka lesní			Dipsacus silvester Huds.
	38.	Šťovíky			Rumex sp. div.
	39.	Tužebník jilmový		Filipendula ulmaria Maxim.
	40.	Upolin evropský		Trollius europaeus L.
	41.	Vraní oko čtyřlisté		Paris quadrifolia L.

	42.	Bolševník velkolepý		Heracleum mantegazzianum Somm. et. Lev

D. Hostitelé rzí

	1.	Dřišťál obecný			Berberis vulgaris L.
	2.	Řešetlák počistivý		Rhamnus cathartica L.

E. Cizopasné rostliny

	1.	Jmelí bílé			Viscum album L.

