Załącznik nr 3a – Uprawa – rodzaj w klasyfikacji botanicznej
Uprawa (rodzaj)

Nazwa rośliny uprawnej

anyż (biedrzeniec
anyż (biedrzeniec anyż)
anyż)

Nazwa łacińska gatunku (dwuczłonowa),
rozszerzenie w niektórych przypadkach dotyczy
podgatunku, lub odmiany

Genera (nazwa
jednoczłonowa)

Rodzaj

Pimpinella anisum L.

Pimpinela

anyż

arnika

arnika łąkowa

Arnica chamissonis Less.

Arnica

arnika

aster

aster chiński

Callistephus chinensis (L.) Nees L.

Callistephus

aster

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

Plantago

babka

babka płesznik

Plantago psyllium L

Plantago

babka

barbula

barbula szara

Cryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq.

Cryopteris

barbula

bataty

batat, słodki ziemniak

Ipomoea batatas (L. Poir.)

Ipomea

batat

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

Ocimum

bazylia

bergenia grubolistna

Bergenia crassifolia (L.)Fritsh.

Bergenia

bergenia

bodziszek iberyjski

Geranium ibericum Cav.

Geranium

bodziszek

bodziszek leśny

Geranium sylvaticum L.

Geranium

bodziszek

burak cukrowy

Beta vulgaris L.

Beta

burak

burak ćwikłowy

Beta vulgaris L.

Beta

burak

burak liściowy, boćwina

Beta vulgaris L.

Beta

burak

burak pastewny

Beta vulgaris L.

Beta

burak

bylica boże drzewko

Artemisia abrotanum L.

Artemisia

bylica

babka

bazylia pospolita
bergenia
grubolistna

bodziszek

burak

bylica

bylica

chaber

ciecierzyca

cykoria

cynia

czarnuszka

bylica estragon

Artemisia dracunculus L

Artemisia

bylica

bylica piołun

Artemisia absinthium L.

Artemisia

bylica

chaber bławatek

Centaurea cyanus L.

Centaurea

chaber

chaber driakiewnik

Centaurea scabiosa L

Centaurea

chaber

chaber górski

Centaurea montana L.

Centaurea

chaber

chaber nardeński

Centaurea stoebe L., syn. C. rhenana Boreau

Centaurea

chaber

chaber wielkogłówkowy

Centaurea macrocephala Muss. Puschk. ex
Willd.

Centaurea

chaber

ciecierzyca pospolita

Cicer arietinum L.

Cicer

ciecierzyca

cykoria siewna (korzeniowa)

Cichorium intybus var. sativum Lam. et DC.

Cichorium

cykoria

cykoria warzywna (liściowa,
sałatowa)

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

Cichorium

cykoria

endywia eskariola

Cichorium endivia L.

Cichorium

cykoria

endywia kędzierzawa

Cichorium endivia L.

Cichorium

cykoria

cynia wytworna

Zinnia elegans Jacq.

Zinnia

cynia

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

Nigella

czarnuszka

czarnuszka damasceńska

Nigella damascena L.

Nigella

czarnuszka

czarnuszka orientalna

Nigella orientalis L.

Nigella

czarnuszka

cząber górski

Satureja montana L.

Satureja

cząber

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

Satureja

cząber

cebula kartoflanka

Allium cepa var. aggregatum

Allium

czosnek

cebula perłowa

Allium ampeloprasum

Allium

czosnek

cząber

cebula wielopiętrowa

Allium cepa var. proliferum

Allium

czosnek

cebula zwyczajna

Allium cepa

Allium

czosnek

czosnek

Allium sativum L.

Allium

czosnek

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

Allium

czosnek

por

Allium porrum L.

Allium

czosnek

rokambuł

Allium ophioscorodon Don

Allium

czosnek

siedmiolatka

Allium fistulosum L.

Allium

czosnek

szalotka

Allium ascalonicum

Allium

czosnek

szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

Allium

czosnek

dalia zmienna

Dahlia x cultorum Thorsrud & Reis

Dahlia

dalia

drapacz lekarski

Cnicus benedictus L.

Cnicus

drapacz

driakiew

driakiew purpurowa

Scabiosa atropurpurea L.

Scabiosa

driakiew

dzielżan

dzielżan jesienny

Helenium autumnale L.

Helenium

dzielżan

dziewanna wielkokwiatowa

Verbascum thapsiformae Schard.

Verbascum

dziewanna

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis Hoffm.
(lub Angelica archangelica L.)

Angelica

dzięgiel

dzięgiel leśny

Angelica silvestris L.

Angelica

dzięgiel

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

Hypericum

dziurawiec

dzwonek ogrodowy

Campanula medium L

Campanula

dzwonek

Molucella laevis L.

Molucella

molucella

Eschscholzia californica Cham.

Eschscholzia

maczek

czosnek

dalia
drapacz lekarski

dziewanna
wielkokwiatowa
dzięgiel
dziurawiec
zwyczajny
dzwonek

dzwonki irlandzkie molucella, dzwonki irlandzkie
eszolcja

eszolcja kalifornijska

facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phacelia

facelia

facelia dzwonkowata

Phacelia campanularia

Phacelia

facelia

fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

Phaseolus

fasola

fasola zwykła karłowa

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus

fasola

fasola zwykła tyczna

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus

fasola

fiołek trójbarwny fiołek trójbarwny

Viola tricolor L.

Viola

fiołek

glistnik jaskółcze
ziele

glistnik jaskółcze ziele

Chelidonium maius L.

Chelidonium

glistnik

gomfrena kulista

Gomphrena globosa L.

Gomphrena

gomfrena

goździk brodaty

Dianthus barbatus L.

Dianthus

goździk

goździk ogrodowy

Dianthus caryophyllus L.

Dianthus

goździk

grindelia szorstka grindelia szorstka

Grindelia squarrosa Dun.

Grindelia

grindelia

groch siewny (jadalny i pastewny Pisum sativum L.
peluszka)

Pisum

groch

groch zwyczajny łuskowy

Pisum sativum var. pachylobum

Pisum

groch

groch zwyczajny cukrowy

Pisum sativum var. saccharatum

Pisum

groch

lędźwian

Lathyrus sativus L.

Lathyrus

groszek

Lathyrus sylvestris L

Lathyrus

groszek

groszek pachnący

Lathyrus odoratus L.

Lathyrus

groszek

gryka

Fagopyrum esculentum Moench

Fagopyrum

gryka

hyzop lekarski

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

Hyssopus

hyzop

jasnota

jasnota biała

Lamium album L.

Lamium

jasnota

facelia

fasola

gomfrena

goździk

groch

groszek (lędźwian) groszek leśny

gryka

jeżówka purpurowa jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Echinacea

jeżówka

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

Hordeum

jęczmień

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

Hordeum

jęczmień

języczka pomarańczowa

Ligularia dentata (A. Gray) H. Hara

Ligularia

języczka

kard hiszpański

Cynara cardunculus L.

Cynara

karczoch

karczoch zwyczajny

Cynara scolymus L.

Cynara

karczoch

kminek zwyczajny kminek zwyczajny

Carum carvi L.

Carum

kminek

kocanki ogrodowe kocanki ogrodowe

Bracteanta bracteata (Vent.) Tzvelev

Bracteantha

nieśmiertelnik

kocanki piaskowe kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium (L.) Moench

Helichrysum

kocanki

kolendra siewna

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

Coriandrum

kolendra

komonica błotna

Lotus uliginosus Schkuhr

Lotus

komonica

komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

Lotus

komonica

komosa ryżowa, quinoa

Chenopodium quinoa

Chenopodium

komosa

koniczyna biała

Trifolium repens L.

Trifolium

koniczyna

koniczyna białoróżowa

Trifolium hybridum L.

Trifolium

koniczyna

koniczyna egipska (aleksandryjska) Trifolium alexandrinum L.

Trifolium

koniczyna

koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum L.

Trifolium

koniczyna

koniczyna łąkowa (czerwona)

Trifolium pratense L.

Trifolium

koniczyna

koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

Trifolium

koniczyna

konopie siewne

Cannabis sativa

Canabis

konopie

jęczmień jary
jęczmień ozimy
języczka

karczoch

komonica
komosa ryżowa,
quinoa

koniczyna

konopie siewne

konwalia majowa konwalia majowa

Convalaria maialis L.

Convalaria

konwalia

koper ogrodowy

koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

Anethum

koper

koper włoski (fenkuł)

Foeniculum vulgare Mill.

Foeniculum

koper

kosmos żółty

Cosmos sulphureus Cav.

Cosmos

kosmos

kosmos podwójnie pierzasty

Cosmos bipinnatus Cav.

Cosmos

kosmos

kozieradka pospolita

Trigonella foenum graecum L.

Trigonella

kozieradka

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Valeriana

kozłek

kraspedia kulista

Craspedia globosa

Craspedia

kraspedia

Carthamus tinctorius L.

Carthamus

krokosz

Lythrum salicaria L.

Lythrum

krwawnica

Achillea millefolium L.

Achillea

krwawnik

krwiściąg mniejszy

Sanguisorba minor Scop

Sanguisorba

krwiściąg

kuklik zwisły

Geum rivale L.

Geum

kuklik

kukurydza cukrowa

Zea mays L. (partim)

Zea

kukurydza

kukurydza pękająca

Zea mays L. (partim)

Zea

kukurydza

kukurydza woskowata

Zea mays L. (partim)

Zea

kukurydza

kukurydza zwyczajna

Zea mays L. (partim)

Zea

kukurydza

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

Lavandula

lawenda

lebiodka pospolita (oregano)

Origanum vulgare L.

Origanum

lebiodka

majeranek ogrodowy

Origanum maiorana L.

Origanum

lebiodka

koper włoski

kosmos
kozieradka
pospolita
kozłek lekarski
kraspedia

krokosz barwierski krokosz barwierski
krwawnica

krwawnica pospolita

krwawnik pospolity krwawnik pospolity
krwiściąg
kuklik

kukurydza

lawenda
wąskolistna
lebiodka (oregano)

len oleisty

Linum usitatissimum L.

Linum

len

len włóknisty

Linum usitatissimum L.

Linum

len

len wielkokwaitowy

Linum grandiflorum

Linum

len

lepiężnik różowy

Petasites officinalis L.

Petasites

lepiężnik

lnica (lnianka) pospolita

Linaria vulgaris

Linaria

lnica

lobularia nadmorska

Lobularia maritima (L.) Desv.

Lobularia

smagliczka

lonas roczny

Lonas annua (L.) Vines et Druce

Lonas

lonas

Levisticum officinalis L.

Levisticum

lubczyk

lucerna chmielowa (nerkowata)

Medicago lupulina L.

Medicago

lucerna

lucerna mieszańcowa

Medicago x varia Martyn

Medicago

lucerna

lucerna sierpowata

Medicago falcata L.

Medicago

lucerna

lucerna siewna

Medicago sativa L.

Medicago

lucerna

lukrecja

lukrecja gładka

Glycyrrhiza glabra L.

Glycyrrhiza

lukrecja

łopian większy

łopian większy

Arctium lappa L.

Arctium

łopian

łubin biały

Lupinus albus L.

Lupinus

łubin

łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

Lupinus

łubin

łubin żółty

Lupinus luteus L.

Lupinus

łubin

łyszczec wiechowaty

Gypsophila paniculata L.

Gypsophila

łyszczec

łyszczec wytworny

Gypsophila elegans Bieb.

Gypsophila

łyszczec

macierzanka piaskowa

Thymus serpyllum L.

Thymus

macierzanka

len

lepiężnik różowy
lnica
lobularia
lonas

lubczyk ogrodowy lubczyk ogrodowy

lucerna

łubin

łyszczec

macierzanka

macierzanka

mak

macierzanka zwyczajna

Thymus pulegioides Linne

Thymus

macierzanka

tymianek pospolity (właściwy)

Thymus vulgaris L.

Thymus

macierzanka

mak lekarski

Papaver somniferum L.

Papaver

mak

mak wschodni

Papaver orientale L.

Papaver

mak

mak nagołodygowy

Papaver nudicaule L.

Papaver

mak

marchew jadalna

Daucus carota L.

Daucus

marchew

marchew pastewna

Daucus carota L.

Daucus

marchew

Asperula odorata L.

Asperula

marzanka

marzanna barwierska

Rubia tinctorum L.

Rubia

marzanna

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

Melissa

melisa

mieta okrągłolistna

Mentha rotundifolia (L.) Huds.

Mentha

mięta

mięta długolistna

Mentha lonfifolia L.

Mentha

mięta

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

Mentha

mięta

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

Mentha

mięta

mikołajek płaskolistny

Eryngium planum L.

Eryngium

mikołajek

miłek wiosenny

Adonis vernalis L.

Adonis

miłek

Pulmonaria officinalis L.

Pulmonaria

miodunka

Taraxacum officinalis L.

Taraxacum

mniszek

Saponaria officinalis L.

Saponaria

mydlnica

Impatianes balsamina

Impatiens

niecierpek

marchew

marzanka wonna marzanka wonna
marzanna
barwierska
melisa lekarska

mięta

mikołajek
miłek wiosenny

miodunka plamista miodunka plamista
mniszek lekarski

mniszek lekarski

mydlnica lekarska mydlnica lekarska
niecierpek

niecierpek balsamina

nagietek lekarski

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

Calendula

nagietek

naparstnica purpurowa

Digitalis purpurea L.

Digitalis

naparstnica

naparstnica wełnista

Digitalis lanata L.

Digitalis

naparstnica

narcyz

narcyz trąbkowy

Narcissus pseudonarcissus

Narcissus

narcyz

nasturcja

nasturcja większa

Tropaeolum majus L.

Tropaeolum

nasturcja

Solidago virga-aurea L.

Solidago

nawłoć

nostrzyk biały

Melilotus albus L.

Melilotus

nostrzyk

nostrzyk żółty

Melilotus officinalis (L.)Pall.

Melilotus

nostrzyk

Borago officinalis L.

Borago

ogórecznik

oman wielki

Inula helenium L.

Inula

oman

orlik pospolity

Aquilegia vulgaris L.

Aquilegia

orlik

Silybum marianum L.

Silybum

ostropest

ostróżeczka ogrodowa

Consolida ajacis (L.) Schur

Consolida

ostróżeczka

ostrzeń pospolity

Cynoglossum officinale L.

Cynoglossum

ostrzeń

owies bizantyjski

Avena byzantina K. Koch

Avena

owies

owies nagi/owies nagoziarnisty
jary

Avena nuda L.

Avena

owies

owies siewny

Avena sativa L.

Avena

owies

owies szorstki

Avena strigosa L.

Avena

owies

pasternak zwyczajny

Pastinaca sativa L.

Pastinaca

pasternak

pietruszka korzeniowa

Petroselinum sativum ssp. tuberosum

Petroselinum

pietruszka

naparstnica

nawłoć pospolita nawłoć pospolita

nostrzyk

ogórecznik lekarski ogórecznik lekarski
oman wielki
orlik pospolity

ostropest plamisty ostropest plamisty
ostróżeczka
ogrodowa
ostrzeń

owies

pasternak
zwyczajny
pietruszka

pietruszka
pięciornik kurze
ziele

pietruszka naciowa

Petroselinum sativum ssp. crispum

Petroselinum

pietruszka

pięciornik kurze ziele

Potentilla erecta Hampe

Potentila

pięciornik

Cimicifuga foetida L.

Cimicifuga

pluskwica

pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica L.

Urtica

pokrzywa

poziomka

Fragaria vesca L.

Fragaria

poziomka

truskawka

Fragaria x ananassa Duch

Fragaria

truskawka

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

Althea

prawoślaz

prawoślaz lekarski

Althea officinalis L.

Althea

prawoślaz

proso

Panicum miliaceum L.

Panicum

proso

pajza

Panicum frumentaceum L.

Panicum

proso

przelot pospolity

Anthyllis vulneraria L.

Anthyllis

przelot

pszczelnik mołdawski

Dracocephalum moldavica L.

Drococephalum

pszczelnik

pszenica orkisz- jara

Triticum spelta L.

Triticum

pszenica

pszenica płaskurka - jara

Triticum dicoccum Schiibl.

Triticum

pszenica

pszenica samopsza - jara

Triticum monococcum L.

Triticum

pszenica

pszenica twarda - jara

Triticum durum Desf.

Triticum

pszenica

pszenica zwyczajna - jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

Triticum

pszenica

pszenica orkisz- f. ozima

Triticum spelta L.

Triticum

pszenica

pszenica płaskurka - f. ozima

Triticum dicoccum Schiibl.

Triticum

pszenica

pszenica samopsza -f. ozima

Triticum monococcum L.

Triticum

pszenica

pluskwica cuchnąca pluskwica cuchnąca
pokrzywa
zwyczajna
poziomka

prawoślaz

proso

przelot pospolity
pszczelnik

pszenica jara

pszenica ozima

pszenica ozima
pszenica twarda - f.ozima

Triticum durum Desf.

Triticum

pszenica

pszenica zwyczajna - f.ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

Triticum

pszenica

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

x Triticosecale Wittm.

pszenżyto

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

x Triticosecale Wittm.

pszenżyto

przewiercień okrągłolistny

Bupleurum rotundifolium L.

Bupleurum

przewiercień

rdest wężownik

Polygonum bistorta L.

Polygonum

rdest

rezeda wonna

Reseda odorata L.

Reseda

rezeda

rezeda żółta

Reseda lutea L.

Reseda

rezeda

Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke

Valeriana

roszpunka

Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba

Hylotelephium

rozchodnikowiec

rożnik przerośniety

Silphium perfoliatum L.

Silphium

rożnik

różeniec górski

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

Rhodiola

różeniec

rumian rzymski
(szlachetny)

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

Anthemis

rumian

Chamomilla recutita (L) Rauch.

Chamomilla

rumianek

ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

Ruta

ruta

rutewka orlikolistna

Thalictrum aquilegifolium L.

Thalictrum

rutewka

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

Galega

rutwica

rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.

Galega

rutwica

rzepik pospolity

Agrimonia eupatoria L.

Agrimonia

rzepik

salsefia

Tragopogon porrifolius L.

Tragopogon

salsefia

pszenżyto jare
pszenżyto ozime
przewiercień
rdest

rezeda
roszpunka
roszpunka warzywna
warzywna
rozchodnikowiec/
rozchodnikowiec okazały
rozchodnik
rożnik

rumianek pospolity rumianek pospolity
ruta zwyczajna
rutewka

rutwica

rzepik pospolity
salsefia

sałata

salata głowiasta masłowa

Lactuca sativa var. capitata

Lactuca

sałata

sałata głowiasta krucha

Lactuca sativa var. capitata

Lactuca

sałata

sałata listkowa (rozetowa)

Lactuca sativa var. foliosa

Lactuca

sałata

sałata łodygowa

Lactuca sativa var. augustana

Lactuca

sałata

sałata rzymska

Lactuca sativa var. romana

Lactuca

sałata

seler korzeniowy

Apium graveolens var. rapaceum

Apium

seler

seler naciowy

Apium graveolens var. dulce

Apium

seler

Ornithopus sativus Brot.

Ornithopus

seradela

Leonurus cardiaca L.

Leonurus

serdecznik

Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.

Hedysarum

siekiernica

seler

seradela uprawna seradela uprawna
serdecznik
pospolity

serdecznik pospolity

siekiernica górska siekiernica górska
siwiec żółty

siwiec żółty

Glaucium flavum Cr.

Glaucium

siwiec

skorzonera

skorzonera

Scorzonera hispanica L.

Scorzonera

skorzonera

słonecznik oleisty

Helianthus annuus L.

Helianthus

słonecznik

słonecznik pastewny

Helianthus annuus L.

Helianthus

słonecznik

topinambur

Helianthus tuberosus L .

Helianthus

słonecznik

Lens culinaris Medik.

Lens

soczewica

soja zwyczajna

Glycine max (L.) Merrill

Glycine

soja

sorgo techniczne

Sorghum vulgare var. technicum

Sorghum

sorgo

sorgo zwyczajne

Sorghum bicolor

Sorghum

sorgo

trawa sudańska

Sorghum bicolor

Sorghum

sorgo

słonecznik

soczewica jadalna soczewica jadalna
soja zwyczajna

sorgo

sparceta piaskowa

Onobrychis arenaria (Kit.) DC

Onobrychis

sparceta

sparceta (esparceta) siewna

Onobrychis vicifolia Scop.

Onobrychis

esparceta

stewia

stewia rebaudiana

Stevia rebaudiana Bertoni

Stevia

stewia

suchlin

suchlin różowy

Helipterum roseum

Helipterum

suchlin

Xeranthemum annuum L.

Xeranthemum

suchokwiat

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

Salvia

szałwia

szałwia okręgowa

Salvia verticillata L.

Salvia

szałwia

szałwia omączona

Salvia farinacea Benth.

Salvia

szałwia

szałwia lśniąca

Salvia splendens Sellow ex Roemer & J.A.
Schultes

Salvia

szałwia

szałwia powabna

Salvia viridis L.

Salvia

szałwia

Marrubium vulgare L.

Marrubium

szanta

szarłat wiechowaty

Amaranthus panuculatus L.

Amaranthus

szarłat

szarłat zwisły

Amaranthus caudathus L.

Amaranthus

szarłat

szarłat

Amaranthus spp.

Amaranthus spp.

szarłat

szczeć leśna

Dipsacus fullonum L.

Dipsacus

szczeć

szczeć sukiennicza

Dipsacus sativus (L.) Honck.

Dipsacus

szczeć

szczodrak krokoszowy (leuzea)

Rhaponticum carthamoides (Wild.)Iljin.

Rhaponticum

szczodrak

szpinak nowozelandzki

Tetragonia expansa Murr.

Tetragonia

szpinak

Spinacia oleracea L.

Spinacia

szpinak

Malva sylvestris L.

Malva

ślaz

sparceta

suchokwiat roczny suchokwiat roczny

szałwia

szanta zwyczajna szanta zwyczajna

szarłat

szczeć
szczodrak
krokoszowy
szpinak
nowozelandzki

szpinak zwyczajny szpinak warzywny (zwyczajny)
ślaz dziki
ślaz

ślaz
ślazowiec
pensylwański

ślaz maurytański

Malva mauritiana L.

Malva

ślaz

ślazowiec pensylwański

Sida hermaphrodita

Sida

ślazowiec

ślazówka ogrodowa

Lavatera trimestris l.

Lavatera

ślazówka

ślazówka turyngska

Lavatera thuringiaca L.

Lavatera

ślazówka

festulolium

xFestulolium Asch. & Graebn.

Festulolium

kostrzyca

kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

Festuca

kostrzewa

kostrzewa łąkowa

Festuca pratensis Huds.

Festuca

kostrzewa

kostrzewa nitkowata

Festuca filiformis Pourr.

Festuca

kostrzewa

kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

Festuca

kostrzewa

kostrzewa szczeciniasta

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca

kostrzewa

kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea Schreber

Festuca

kostrzewa

kupkówka pospolita

Dactylis glomerata L.

Dactylis

kupkówka

mietlica biaława

Agrostis gigantea Roth

Agrostis

mietlica

mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

Agrostis

mietlica

mietlica psia

Agrostis canina L.

Agrostis

mietlica

mietlica rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

Agrostis

mietlica

mozga kanaryjska/kanar

Phalaris canariensis L.

Phalaris

mozga

rajgras wyniosły/rajgras francuski

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl
& C. Presl

Arrhenatherum

rajgras

stokłosa bezostna

Bromus inermis Leyss.

Bromus

stokłosa

stokłosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

Bromus

stokłosa

ślazówka

trawy

tymotka kolankowata

Phleum nodosum L.

Phleum

tymotka

tymotka łąkowa

Phleum pratense L.

Phleum

tymotka

wiechlina błotna

Poa palustris L.

Poa

wiechlina

wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

Poa

wiechlina

wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

Poa

wiechlina

wiechlina zwyczajna

Poa trivialis L.

Poa

wiechlina

życica mieszańcowa/rajgras
oldenburski

Lolium x boucheanum Kunth

Lolium

życica

życica trwała/rajgras angielski

Lolium perenne L.

Lolium

życica

Lolium

życica

Lolium

życica

życica wielokwiatowa
Lolium multiflorum Lam.
westerwoldzka/rajgras holenderski
życica wielokwiatowa/rajgras
Lolium multiflorum Lam.
włoski
trybula leśna

trybula leśna

Anthriscus sylvestris L.

Anthriscus

trybula

trędownik bulwiasty

Scrophularia nodosum. L

Scrophularia

trędownik

trojeść

trojeść krwista

Asclepias incarnata L.

Asclepias

trojeść

tulipan

tulipan ogrodowy

Tulipa gesneriana

Tulipa

tulipan

tysiącznik pospolity tysiącznik pospolity

Erythraea centaurium Pers.

Erythraea

tysiącznik

werbena pospolita werbena pospolita

Verbena officinalis L.

Verbena

werbena

Epilobium parviflorum L.

Epilobium

wierzbownica

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.

Chamaenerion

wierzbówka

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

Oenothera

wiesiołek

wiesiołek dziwny

Oenothera paradoxa L.

Oenothera

wiesiołek

trędownik

wierzbownica
wierzbownica drobnokwiatowa
drobnokwiatowa
wierzbówka
wierzbówka kiprzyca
kiprzyca

wiesiołek

wiesiołek
wiesiołek lamarka

Oenothera lamartiana L.

Oenothera

wiesiołek

wilczomlecz białobrzegi

Euphorbia marginata Pursh

Euphorbia

wilczomlecz

wilżyna ciernista

Ononis spinosa L.

Ononis

wilżyna

ber (włośnica)

Setaria italica var. maxima

Setaria

włośnica

proso węgierskie (mohar)

Setaria italica var. moharia

Setaria

włośnica

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

Tanacetum

wrotycz

bobik

Vicia faba L. ssp. minor

Vicia

wyka

bób

Vicia faba L. ssp. major

Vicia

wyka

wyka siewna

Vicia sativa L.

Vicia

wyka

wyka (ozima)

wyka kosmata

Vicia villosa Roth.

Vicia

wyka

wyżlin

wyżlin większy

Antirrhinum majus L.

Antirrhinum

wyżlin

zatrwian wrębny

Limonium sinuatum (L.) Mill.

Limonium

zatrwian

zatrwian Suworowa

Limonium souworowii

Limonium

zatrwian

złocień trójbarwny

Chrysanthemum carinatum

Ismelia

złocień

złocień wieńcowy

Chrysanthemum coronarium

Chrysanthemum

złocień

złocień dalmatyński

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.

Chrysantemum

złocień

złociszek oskrzydlony

Ammobium alatum R.Br.

Ammobium

złociszek

Panax ginseng C.A.Mey

Panax

żeń-szeń

wilczomlecz
wilżyna ciernista

włośnica
wrotycz (złocień)
wrotycz (złocień) maruna
maruna

wyka (jara)

zatrwian

złocień

złociszek

żeń-szeń prawdziwy żeń-szeń prawdziwy
żmijowiec
zwyczajny

żmijowiec zwyczajny

Echium vulgare L.

Echium

żmijowiec

żyto jare

żyto jare

Secale cereale L.

Secale

żyto

żyto krzyca

Secale montanum L.

Secale

żyto

żyto ozime

Secale cereale L.

Secale

żyto

żyto ozime
Źródło: Opracowano we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

