
הערותשם הצמח
1.5גובה פסיפלורה

 פורח1.5גובה יס סמבק

 פורח1.2גובה יס אזורי

 פורי1.2-1.3גובה יס רפואי

 יפה פורח1.2גובה יס מצרי פול

נגמר כרגע במלאיניטידום-יסמין זוהר

 פורח1.3גובה יס ניו אורליאנס

 לא פורח1.3גובה יס פוליאנטום

נגמר כרגע במלאייסמין קליפורני

 לא פורח1.4גובה טרכלוספרום

1.2גובה יערה יפנית

1.3גובה צסטרום לילי

 עם עלים לא פורח1.5גובה ויסטריה סגול

אין כרגע במלאיויסטריה לבן

 ליטר7בוגנבילאות 

רואים צבעבוג אדום

רואים צבעבוג סגול

רואים צבעבוג גלברה

רואים צבעבוג ורוד

רואים צבעבוג כתום

רואים צבעבוג לבן 

רואים צבעבוג שיש 

רואים צבעבוג צהוב

רואים צבעבוג פוקסיה

פורחבוג תיא

 ליטר25בוג 

גלברה פורח ליטר25בוג גזע 

 יפה1.4גובה גפנית מחומשת

1.2-גובה מטר גפנית משולשת

לא פורחסולניום לבן

לא פורחסולניום תכלת

מעט פריחהסוזי שחורת עין צהוב גובה מטר פורח

מעט פריחהסוזי שחורת כתום

מעט פריחהסוזי שחורת עין ורוד

מעט פריחהסוזי שחורת לבן

מעט פריחהסוזי שחורת עין אדום

 סוף פריחה1.5גובה אלמון הודי

1.4גובה פטל שחור ללא קו

1.4גובה פטל אדום 

נגמר כרגע במלאילפופית נאה

 לא פורח1.3גובה פודרונאה

קטנה מאוד גובה מטרפנדוראה ורודה

1.4גובה פנדוראה מגוונת

1.4גובה פנדוראה ליידי 

 לא פורח1.4גובה פטראה משתרגת

נגמר כרגע במלאיהרדנברגיה סגול

יש לא פורחהרדנברגיה לבן

1.4גובה אורנית לוהבת

 לא פורח1.4גובה טונברגיה גדולת פ

 לא פורח1.5גובה עקולית משרישה

מלאי מעודכן נמר ביער



נגמר כרגע במלאישעועית החילזון

1.2גובה קיסוס עלה קטן

נגמר כרגע במלאיקיסוס עלה גדול

1.2גובה קיס עלה קטן מגוון

נגמר כרגע במלאיקילדנדרון תומפסון

נגמר כרגע במלאימנדיבלאה ורוד

נגמר כרגע במלאימנדיבלאה לבנה

נגמר כרגע במלאיפנטלינון צהוב

שיחים

נגמר כרגע במלאיאלמנדה ויולטה

נגמר כרגע במלאיאלמנדה קטריקה

1.4גובה אוג גלאוקה

 סמ יפות60גובה ננד תרבותית

יפותננדינה קומפקטום

 מעט פריחה1.2גובה ברונפלסיה

 מודלה1-1.2גובה דורנטה תאילנדית

1.5גובה דודונאה דנה

נגמר כרגע במלאידיאנלה מגוונת

ישדיאנלה ירוקה

גדולים ויפיםדייטיס דו גוני

1-1.2גובה דייטיס גדול פרחים

1.3-1.4גובה טוטם

 יפות 1.5גובה טוברנה מונטנה על גזע

 פורח1.3גובה טוברנה מונטנה

ישלריופה ירוקה

1.3גובה מוראה מכבדית

יפה וגדולהמירקה אלונית

מ" ס70גובה מורן החורש

לא פורחקירח/מורן נטוי

1.4גובה מורן מבריק

יפהפיטוספרום יפני ננסי

יפהפלפלון סיני

ורדים מטפסים

מעט פריחהמט אייסברג

מעט פריחהמט דון גואן

מעט פריחהמט קוקטיל

מעט פריחהמט גארדן דירקטור

מעט פריחהמט גולדן שאורס

מעט פריחהמט גולדן סלברישן

פורח בורוד בהיר ורד אנגליף המילטון'מט ג

פורח בכתום בהיר ורד אנגלימט פט אוסטין

פורח בורוד כהה ורד אנגליקיל'מט גרטרוד ג

פורח  בורוד  ורד אנגלימט עדן רוז

מעט פריחהמט הלוהה

גפנים
1.3-1.4גובה גפן איזבלה

  לבן ללא גרעין1.4גובה גפן ארלי סוויט

 לבן ללא גרעין1.2גובה 1גפן ג

(מתאים לעלי גפן) שחור עם גרעין 1.4גובה גפן מוסקט שחור

1.3גובה גפן מוסקט לבן

נגמר כרגע במלאיגפן 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

שיח 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 

 סמ18גובה הגזע 18 גזע 12הדס 

ליחידה ₪ 15בארגז '  יח15מגיע  ראשים3הדס 

שבוע טוב


