
Příloha č. 2 - Seznam rodů a druhů hostitelských rostlin 

bakterie Xylella fastidiosa , které přednostně podléhají 

kontrole ze strany ÚKZÚZ na přítomnost této bakterie 

Seznam rodů a druhů hostitelských rostlin dle českého názvu

akácie modrolistá

akácie sivozelená 

barvínkovec 

brčál 

cist krétský

cist montpellierský 

cist šalvějolistý 

čičorka silná 

čilimka vlnatá 

dodonea lepkavá 

dub korkový 

hebe

chřest pichlavý 

jamovec širokolistý 

janovec metlatý

javor klen 

kávovník 

kručinka

levandule 

levandule lékařská 

levandule smilovitá 

levandule zoubkatá 

mandloň obecná 

merlík bílý 

myrobalán třešňový 

myrta obecná 

oleandr obecný 

olivovník evropský 

otočník evropský

pelargonie

pelargonie vonná

pelyněk stromovitý 

pryšec 

rozmarýn lékařský  

růže mnohokvětá 

řešetlák proměnlivý 

smil italský 

tořivka 

trýzel 

třešeň obecná 

turanka 

turanka úzkolistá 

úročník 

vavřín vznešený

vítečník sítinový 

vítod myrtolistý

westringie 

železnec ztepilý 



Seznam rodů a druhů hostitelských rostlin dle vědeckého názvu

Acacia dealbata Link 

Acacia saligna (Labill.) Wendl. 

Acer pseudoplatanus L. 

Anthyllis hermanniae L. 

Artemisia arborescens L. 

Asparagus acutifolius L. 

Calicotome villosa (Poir.) Link 

Catharanthus 

Cistus creticus L. 

cistus monspeliensis L. 

Cistus salviifolius L. 

Coffea 

Coronilla valentina L. 

Cytisus scoparius (L.) Link 

Dodonaea viscosa Jacq. 

Eremophila maculata F. Muell. 

Erigeron bonariensis L. 

Erigeron sumatrensis Retz. 

Erysimum 

Euphorbia terracina L. 

Genista corsica (Loisel.) DC. 

Genista ephedroides DC. 

Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom) 

Grevillea juniperina L. 

Hebe 

Helichrysum italicum (Roth) G. Don 

Heliotropium europaeum L. 

Chenopodium album L. 

Laurus nobilis L. 

Lavandula angustifolia Mill. 

Lavandula dentata L. 

Lavandula stoechas L. 

Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla ) 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. 

Myoporum insulare R. Br. 

Myrtus communis L. 

Nerium oleander L. 

Olea europaea L. 

Pelargonium graveolens L'Hér 

Pelargonium x fragrans 

Phagnalon saxatile (L.) Cass. 

Phillyrea latifolia L. 

Polygala myrtifolia L. 

Prunus avium L. 

Prunus cerasifera Ehrh. 

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 

Quercus suber L. 

Rhamnus alaternus L. 

Rosa x floribunda 

Rosmarinus officinalis L. 

Spartium junceum L. 

Streptocarpus 

Vinca 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce 

Westringia glabra L. 


