
הערותשם הצמח
אין כרגע במלאיפסיפלורה

 תחילת פריחה1.5גובה יס סמבק

 פורח1.2גובה יס אזורי

 תחילת פריחה1.2גובה יס רפואי

 תחילת פריחה1.2גובה יס מצרי פול

נגמר כרגע במלאיניטידום-יסמין זוהר

 פורח1.2גובה יס ניו אורליאנס

נגמר כרגע במלאייס פוליאנטום

נגמר כרגע במלאייסמין קליפורני

 פורח1.4גובה טרכלוספרום

נגמר כרגע במלאייערה יפנית

גדול צסטרום לילי

 עם עלים לא פורח1.5גובה ויסטריה סגול

אין כרגע במלאיויסטריה לבן

 ליטר7בוגנבילאות 

פורחבוג אדום

פורחבוג סגול

פורחבוג גלברה

פורחבוג ורוד

פורחבוג כתום

פורחבוג לבן 

פורחבוג שיש 

פורחבוג צהוב

פורחבוג פוקסיה

פורחבוג תיא

 ליטר25בוג 

גלברה פורח ליטר25בוג גזע 

1.4גובה גפנית מחומשת

 יפה1.4גובה גפנית משולשת

מעט פריחה סולניום לבן

מעט פריחה סולניום תכלת

 פורח1.3גובה סוזי שחורת עין צהוב גובה מטר פורח

 פורח1.3גובה סוזי שחורת כתום

 פורח1.3גובה סוזי שחורת עין ורוד

גובה מטר פורחסוזי שחורת לבן

 יפה1.5גובה אלמון הודי

אין כרגע במלאיפטל שחור ללא קו

נגמר כרגע במלאיפטל אדום 

 פורח1.4גובה לפופית נאה

אין כרגע במלאיפודרונאה

 פורח1.3גובה פנדוראה ורודה

 פורח1.3גובה פנדוראה מגוונת

 פורח1.3גובה פנדוראה ליידי 

גובה מטרפטראה משתרגת

נגמר כרגע במלאיהרדנברגיה סגול

נגמר כרגע במלאיהרדנברגיה לבן

נגמר כרגע במלאיאורנית לוהבת

גובה מטרטונברגיה גדולת פ

 עם עלים1.3גובה עקולית משרישה

 פורח1.3גובה שעועית החילזון

מלאי מעודכן נמר ביער



יש טוברנה על גזע טוברנה מונטנה

1.4גובה קיסוס עלה קטן

נגמר כרגע במלאיקיסוס עלה גדול

גובה מטרקיס עלה קטן מגוון

 תחילת פריחה1.5גובה קילדנדרון תומפסון

 תחילת פריחה1.3גובה מנדיבלאה ורוד

נגמר כרגע במלאימנדיבלאה לבנה

 מלבלב1.4גובה פנטלינון צהוב

שיחים

נגמר כרגע במלאיאלמנדה ויולטה

מלבלבאלמנדה קטריקה

אין כרגע במלאיננד תרבותית

יפותננדינה קומפקטום

גובה מטר סוף פריחהברונפלסיה

נגמר כרגע במלאידיאנלה מגוונת

ישדיאנלה ירוקה

יפהלריופה ירוקה

גובה מטר שתיל דקמוראה מכבדית

ישמירקה אלונית

נגמר כרגע במלאימורן החורש

יפה פורחקירח/מורן נטוי

1-1.2גובה מורן מבריק

יפהפלפלון סיני

 פורח1.2גובה מט אייסברג

פורחמט דון גואן

פורחמט קוקטיל

פורחמט גארדן דירקטור

ניצניםמט גולדן שאורס

פורחמט גולדן סלברישן

פורח בורוד בהיר ורד אנגליף המילטון'מט ג

פורח בורוד כהה ורד אנגליקיל'מט גרטרוד ג

פורח  בורוד  ורד אנגלימט עדן רוז

פורחמט הלוהה

גפנים
 אדום עם גרעין בטעם טרופי1.3גובה גפן איזבלה

  לבן ללא גרעין1.4גובה גפן ארלי סוויט

 לבן ללא גרעין1.2גובה 1גפן ג

(מתאים לעלי גפן) שחור עם גרעין 1.2גובה גפן מוסקט שחור

1.2גובה גפן מוסקט לבן

1.2גובה גפן רד גלוב

גפן ללא פריגפן כנה

כל הורדים פורחיםורדים על גזע

פורחגזע אייסברג

פורחגזע אברא קדברא

ניצניםגזע גודי

פורחגזע הנזל

ניצנים2גזע ח

פורחגז פרידום

ניצניםגזע ביבי טייגר

פורחגזע דבל דילייט

ניצניםגז גאסט גוי

ניצניםגזע שארל דה גול

פורחיפר'גזע צ



פורחגזע קרייזלר

כל הורדים פורחים:ורדים שיחים

שיח קרייזלר

נגמר כרגע במלאישיח אברא קדברה

שיח אטרנה

שיח אינריד ברגמן

שיח בלו מון

נגמר כרגע במלאישיח גולדן פנטזי

שיח דבל דיליט

שיח ביבי טייגר

שיח אוקלהומה

שיח גאסט גוי

שיח פרידום

שיח ברון דה רוט

שיח אייסברג

שיח הנזל מנשן

2שיח ח

שיח גודי גארלנד

שיח לאס וגאס

פרגרנט קלאוד

 יח בארגז 15מגיע 12הדס 

ליחידה ₪ 15בארגז '  יח15מגיע  ראשים3הדס 

ליחידה ₪ 15בארגז '  יח15מגיע  ראשים 2הדס 

שבוע טוב


