
הערות( ליטר7) 6 גודל (18' קונט) 4 גודל 1שיחים ורב שנתיים עשבוניים 
++(זהוב שוליים)אבונימוס אוראה מרגינטה 

++אבליה גרנדיפלורה

++++++(מכחיל)אוג גלאוקה 

++++++אוג חרוק

++++++אוג מסולסל

++אחירותם

++איריסין לינדן- אחירנתוס 

++אכמנה סמיטי

++++++אלת המסטיק

++אספרגוס מאירי

++אצטרובלנית דיירי

++(סטרובילנטוס)אצטרובלנית שונת עלים 

++(ירוק-צהוב)אקליפה מגוונת 

++(פסיפס)אקליפה מוזאיקה 

++אקליפה מלול

+++++' ל"קק'אקליפטוס כדורי 

++קוציץ רך- אקנטוס 

פריחה++(שיחית)' תאי מיני'בוגונוויליה ננסית 

+++(פרח צהוב)בוהיניה לבידה 

+++בולבין כתום וצהוב

+++ביצן אוסטרלי דו גוני

+++טיים-ביצן פארטי

+++ביצן רובי

+++ביצן רחב עלים צהוב

++++++בן עוזרר הודי ורוד

+++(פרח לבן)בן עוזרר סוככני  

+++בן עוזרר סנואו

++ברבריס יפני

+++(אדומה)ברניה מושלגת 

++ברוש לימוני

+++++ברוש טוטם

+++בת עפרית חבשית

++גאורה ורודה

++(גותית)גויאבה תותית 

++גולנית

++גרמית זקופה בינונית

++גת

++++++"דנה"דודונאה 

++"גיישה גירל"דורנטה 

פריחה++דורנטה מצויה פריחה לבנה

+++דורנטה מצויה מגוונת

+++++דורנטה תילאנדית 

+++"וביליי'ג' אורנג"דק פרי מכונף כתום 

+++דק פרי זקוף צהוב

+++דרדר חשוף פרי

+++דרדר מאפיר

+++"רד סנסיישן"דרצנה אדומה 

++הדס טרנטיני

++הדס מגוון

18/8/19מלאי הצמחים במשתלת חן נכון לתאריך 



הערות( ליטר7) 6 גודל (18' קונט) 4 גודל 2שיחים ורב שנתיים עשבוניים 
+++++הדס מצוי ירוק 

++היביסקוס סורי

+++"סיתריה"היביסקוס טלייתי 

+++המיגרפיס צבעוני

+++ורד כלאי תה קרייזלר אדום

פריחה+++ורד פוליאנטה אייסברג לבן

פריחה+++ אדום2-ורד פוליאנטה ח

פריחה+++ורד פוליאנטה מקרנה אדום

+++זוסיה

++חבלבל קנאורוני

+++שפה-חד

פריחה++"פרוט קוקטייל"חיצית הטיפין 

+++חרצית שיחית לבנה עין צהובה

++++טברנמונטנה עטורה

+++טקומית הכף כתום 

++יטרופה תמימה

פריחה+++כסיה קרימבוסה

++(אזוביון)לבנדר מנוצה 

+++גרוסו" / סילבר פרוסט"לבנדר 

פריחה+++לבנדר קנרי

פריחה+++לגסטרמיה דינמיט

+++לויקופילום מאובק

פריחה+++לויקופילום סן חוזה

פריחה++++++לויקופילום שיחני גרין קלאוד

+++++לויקופילום שיחני קומפקטום

פריחה+++לנטנה זוחלת צהובה

פריחה++כתום-לנטנה ראדיאיישן אדום

++++מוריה מכבדית

+++מורן החורש

++++(נטוי)מורן הקרח 

++++מורן ריחני

+++מירזינה אפריקאית

++"גרין דום"מללויקה 

פריחה+++מלפיגיה חלקה

פריחה+++מקור חסידה

פריחה+++מרווה אינדיגו

+++פרח סגול- מרווה צחורה 

פריחה+++יפאס'מרווה צ

+++++ננדינה קומפקטום

+++"לוק-ניו"סביון 

פריחה++סולנום רנטונטי

+++סמבוק שחור

+++סנטולינה אפורה

++סנטולינה ירוקה

+++(כידונן)סנסווירה גלילית 

+++(כידונן)סנסווירה עלה מגוון רחב אפור 

+++ספיראה קנטונית

+++עדעד קנרי

+++עכנאי הדור

פריחה+++(כהה)" רויאל קייפ"עפרית הכיף 



הערות( ליטר7) 6 גודל (18' קונט) 4 גודל 3שיחים ורב שנתיים עשבוניים  
++"אקספנסה פרסוני"ערער 

++"בלו קלאוד"ערער 

++"גולד קוסט"ערער 

++"ם'סבינה רוקרי ג"ערער 

++(עלה דפנה)ער אציל 

+++פאפאיה דו מינית

++ויה'פג

++פדילנטוס

++פיטוספורום יפני מגוון

++++++פיטוספורום יפני ננסי ירוק

+++פיטוספורום יפני ננסי מגוון עלה צר

+++++פיטנגה

++++++.פי.בי- פילדנדרון דו נוצתי 

+++++פילדנדרון קסנדו

+++פיקוס בנימיני

+++פיקוס גרין איילנד

+++פיקוס הוואי

+++פלקטרנטוס מונה לוונדר

פריחה+++אדום וורוד" פינקוס"פנטס איזמלני 

פריחה+++פנטס ננסי צבעים שונים

פריחה+++צורית סלילנית

פריחה++צורית צפופה

++++++(הנמוכה)רגינה - ציפור גן עדן 

++(צהוב)קרוטון מיני - קודן 

++קרוטון מסולסל

+++סגול-קולאוס מגוון ירוק

פריחה++סגול בהיר (גבנון בן  אזוב)קופאה ננסית 

+++(קופר שיין)הנסיכה - קופרוסמה נחושתית 

+++(איבנינג גלואו)" פרייד ברונז"קופרוסמה 

פריחה+++קוראופסיס ננסי

++פריחה כתומה - (סביון שלהבתי)קליניה מבהיקה 

++ון'קליסטמון ליטל ג

פריחה+++קנה הודית ננסית

+++++קריסה גרין קרפט

++קריסה מגוונת

++לגון-רוזמרין בלו

++רוזמרין זקוף

פריחה++רוסליה ננסית אדומה

+++אביב דלילה ננסית-רוספוליה בת

++(פסאודורנטימום)רוספוליה מגוונת 

+++אביב שיחית-רוספוליה בת

++רותם

+++(יהודי נודד דו גוני)ריאו דו גוני 

+++רימון ננסי

++שיח אברהם מצוי

+++שיח אברהם תלתני ארגמני

+++++שפלרה שיחית מגוונת

+++שרך ווסטרן קינג

+++שרך כליין קיפח



הערות( ליטר7) 6 גודל (18' קונט) 4 גודל דגניים ושושנות עלים
++++++אגפנטוס אפריקאי כחול 

פריחה+++אגפנטוס ליליפוט

++ (ליימוס החולות)אלימוס 

פריחה+++אירוס גרמני

+++אירוס לואיזיאנה

+++"אוגון"אקורוס 

+++אנטריקום

+++בומאה

++דיאנלה כחולה

++דיאנלה מגוונת

++דיאנלה סי ספריי

++המרוקליס כתום

++המרוקליס אדום

++המרוקליס צהוב

+++זקן נחש

++סגולה (שום נוי)טולבגיה חריפה 

++טולבגיה חריפה מגוונת

+++כריך ביוקאנן

+++כריך קומנז ברונז

++++++לריופה כדנית

++מגינית

+++(מלעניאל)סטיפה 

הערות( ליטר7) 6גודל (18' קונט) 4גודל צמחי תבלין
+++(אזוביון)לבנדר רפואי 

+++לואיזה- ליפיה לימונית 

+++" סילבר קינג"לענה לואיזיאנית 

+++מרווה רפואית

+++נענע

++עשב לימון

הערות( ליטר7) 6גודל (18' קונט) 4גודל מטפסים
++אורנית לוהבת

++אלמון הודי

פריחה++++++בורדו/בוגונוויליה נאה אדום

פריחה++סגול/בוגונוויליה נאה ורוד

פריחה++בוגונוויליה נאה צהוב

פריחה+++בוגונוויליה נאה כתום

פריחה+++++בוגונוויליה נאה לבן

+++++גפנית מחומשת

+++גפנית משולשת

++++טרכלוספרמום יסמיני

++יסמין אור

+++(פרחוני)יסמין פוליאנתמום 

++יסמין רפואי

+++(פודרונאה)פודרית ורודה 

++(מנדוויליה צהובה)פנטלינון 

++++++פנדוראה יסמינית ירוקה

+++"קריסמה"פנדוראה יסמינית מגוונת 

++פסיפלורה נאכלת

++(מגוון/קטן עלים ירוק/גדול)כל המינים - קיסוס 

++שעועית החילזון


