
הערות( ליטר7) 6 גודל (18' קונט) 4 גודל 1שיחים ורב שנתיים עשבוניים 
+++(פילכון)אבונימוס ירוק 

++גיוון לבן (פילכון)אבונימוס סילבר פרינס 

++אבליה גרנדיפלורה

++++(מכחיל)אוג גלאוקה 

++אוג חרוק

++++++אוג מסולסל

++אכמנה סמיטי

+++אלת המסטיק

++אספרגוס מאירי

++אצטרובלנית דיירי

++(סטרובילנטוס)אצטרובלנית שונת עלים 

+++(ירוק-צהוב)אקליפה מגוונת 

++(פסיפס)אקליפה מוזאיקה 

++'פייר סטורם'אקליפה 

+++אקליפה מלול

++קוציץ רך- אקנטוס 

+++ביצן רחב עלים צהוב

++בן עוזרר הודי ורוד

++++++בן עוזרר סנואו

+++לבן" דטורה"ברוגמנסיה 

++(אדומה)ברניה מושלגת 

++(לבנה)ברניה ננסית 

+++++ברוש לימוני

+++++ברוש טוטם

+++(גותית)גויאבה תותית 

+++גולנית

++'גובלין'פרחים -גיירדיה גדולת

++געדה שיחנית כחולה

++גת

++++++"דנה"דודונאה 

++"גיישה גירל"דורנטה 

++'''גולד אדג"דורנטה מצויה 

+++דורנטה מצויה פריחה לבנה

+++++דורנטה תילאנדית 

++דק פרי מכונף כתום

++דק פרי זקוף צהוב

+++"רד סנסיישן"דרצנה אדומה 

++++הדס טרנטיני

24/1/21מלאי הצמחים במשתלת חן נכון לתאריך 



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

++++הדס מצוי ירוק 

++היביסקוס סיני אדום מלא

+++"סיתריה"היביסקוס טלייתי 

++המיגרפיס צבעוני

++המליה מבודרת

++הרדוף ננסי אדום

++ורבנה אשונה

פריחה+++ורד פוליאנטה אייסברג לבן

++יפ'וקלט צ'שפה צ-חד

++חרציתן מאפיר

++++טברנמונטנה עטורה

+++טקומית הכף כתום 

++יטרופה תמימה

++כסיה סטורט

++כסיה קרימבוסה

++(אזוביון)לבנדר מנוצה 

++(אזוביון)לבנדר משונן ירוק 

+++לבנדר מגוון

++לבנדר קנרי

++לימונית סיני

+++סגולה/ לבנה / לנטנה זוחלת צהובה 

++++מוריה מכבדית

++++מורן החורש

+++++(נטוי)מורן הקרח 

++מורן ריחני

++הדור (ברזילי)מטרוסידרוס 

++הדור ונאה- מגוון  (ברזילי)מטרוסידרוס 

+++מילנבכיה סבוכה

+++"גרין דום"מללויקה 

+++מלפיגיה חלקה

פריחה++מקור חסידה

++אדום לבן" -  הוט ליפס"מרווה 

++ננדינה תרבותית

++נציץ כתום נטף

פריחה+++ע"נציץ סגול פ

++++(ננסי)סיזיגיום מכבדי פניקולטום 

++סנטולינה אפורה

++סנטולינה ירוקה

++(כידונן)סנסווירה גלילית 

+++(כידונן)סנסווירה עלה מגוון רחב אפור נמוך 

+++עדעד קנרי



הערות( ליטר7) 6 גודל (18' קונט) 4 גודל 3שיחים ורב שנתיים עשבוניים  
פריחה++(כהה)" רויאל קייפ"עפרית הכיף 

++(רוסקוס)עצבונית החורש 

+++"אקספנסה פרסוני"ערער 

++"בלו קלאוד"ערער 

++"בר הרבור"ערער 

+++"גולד קוסט"ערער 

+++"ם'סבינה רוקרי ג"ערער 

++++(עלה דפנה)ער אציל 

+++ויה'פג

++פדילנטוס

++פוטיניה רד רובין

++ירוק/ פיטוספורום יפני מגוון 

+++++פיטוספורום יפני ננסי ירוק

++פיטוספורום יפני ננסי מגוון

++פיטוספורום יפני ננסי מגוון עלה צר

+++++פיטנגה

++.פי.בי- פילדנדרון דו נוצתי 

++++פילדנדרון קסנדו

++פיקוס גרין איילנד

+++פלקטרנטוס שפתני

++אדום וורוד" פינקוס"פנטס איזמלני 

+++צורית צפופה

+++++(הנמוכה)רגינה - ציפור גן עדן 

++"יערת הדבש"צסטרום לבן 

פריחה++ורוד כהה (גבנון בן  אזוב)קופאה ננסית 

++קנה הודית ננסית

++רואליה ברייטון

++רוסליה ננסית אדומה

++אביב דלילה ננסית-רוספוליה בת

+++(פסאודורנטימום)רוספוליה מגוונת 

++שיח אברהם מצוי

+++שיח אברהם תלתני ארגמני

+++שפלרה שיחית ירוקה

++++++שפלרה שיחית מגוונת

++שרך כליין קיפח



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

++אגפנטוס ליליפוט

++אירוס גרמני

++אירוס כרתי

+++אנטריקום

++בומאה

++בן אלוי קטן פרחים

++בן אפר מכחיל

++דיאנלה ליטל רב

++דיאנלה כחולה

+++דיאנלה מגוונת

++דייטס דו גוני

+++דייטס גרנדיפלורה

++זיף נוצה ארגמני

++זיף נוצה ארגמני מגוון

++זיף נוצה זיפני לבן

++זפירנטוס צחור

++סגולה (שום נוי)טולבגיה חריפה 

++טולבגיה חריפה מגוונת

++כריך אושימה אוורגולד

+++++לריופה כדנית

++(מלעניאל)סטיפה 

הערות( ליטר7) 6גודל (18' קונט) 4גודל מטפסים
++(סגולה)אלמנדה ויאולצה 

++(המלכה, צהוב)אלמנדה קטרטיקה 

++אנטיגון דק עוקצים ורוד

++++בורדו/בוגונוויליה נאה אדום

++סגול/בוגונוויליה נאה ורוד

++בוגונוויליה נאה צהוב

++בוגונוויליה נאה כתום

++++בוגונוויליה נאה לבן

+++הרדנברגיה

++++טרכלוספרמום יסמיני

++יערה יפנית

++++סטפנוטיס

+++זוחל- פיקוס פומילה 

+++פנדוראה יסמינית ירוקה

+++"קריסמה"פנדוראה יסמינית מגוונת 

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


