
הערותשם הצמח
 1.5גובה פסיפלורה

1.3גובה יס סמבק

 סמ60גובה יס אזורי

 מעט פריחה1.2גובה יס רפואי

 1.2גובה יס מצרי פול

גובה מטר   יס ניו אורליאנס

ניצנים +1.5גובה יס פוליאנטום

 מעט פריחה1.4גובה יסמין קליפורני

1.1גובה טרכלוספרום

1.5גובה יערה יפנית

גדולצסטרום לילי

סמ בלי עלים60גובה ויסטריה סגול

אין כרגע במלאיויסטריה לבן

 ליטר7בוגנבילאות 

שלד בוג אדום

שלדבוג סגול

שלדבוג גלברה

שלדבוג ורוד

שלדבוג כתום

שלדבוג לבן 

שלדבוג שיש 

שלדבוג צהוב

שלדבוג פוקסיה

פורחבוג תיא

 ליטר25בוג 

!לבן גזום/גלברה ליטר25בוג גזע 

נגמר כרגע במלאיגפנית מחומשת

 בלי עלים1.2גובה גפנית משולשת

ניצנים +1.5גובה סולניום לבן

ניצנים +1.5גובה סולניום תכלת

 מעט פריחה1.4גובה סוזי שחורת עין צהוב גובה מטר פורח

 מעט פריחה1.4גובה סוזי שחורת כתום

 מעט פריחה1.4גובה סוזי שחורת לבן

 שלד1.5גובה אלמון הודי

1.4גובה פטל שחור ללא קו

1.4גובה לפופית נאה

פריחה+גובה מטר פודרונאה

גובה מטרפנדוראה ורודה

1.5גובה פנדוראה מגוונת

1.5גובה פנדוראה ליידי 

 מעט פריחה1.5גובה פטראה משתרגת

 רואים צבע1.5גובה הרדנברגיה סגול

 רואים צבע1.5גובה הרדנברגיה לבן

 רואים צבע1.5גובה אורנית לוהבת

נגמר כרגע במלאיטונברגיה גדולת פ

שלדעקולית משרישה

נגמר כרגע במלאישעועית החילזון

נגמר כרגע במלאיטוברנה מונטנה

נגמרסטפנוטיס 

נגמר כרגע במלאיקיסוס עלה קטן

מלאי מעודכן נמר ביער



נגמר כרגע במלאיקיס עלה קטן מגוון

 לא פורח1.4גובה קילדנדרון תומפסון

נגמר כרגע במלאימנדיבלאה ורוד

נגמר כרגע במלאימנדיבלאה לבנה

 לא פורח1.4גובה פנטלינון צהוב

שיחים

נגמר כרגע במלאיאלמנדה ויולטה

נגמר כרגע במלאיאלמנדה קטריקה

 סמ60גובה ננד תרבותית

יפותננדינה קומפקטום

 לא פורח1.2גובה ברונפלסיה

יפהדיאנלה מגוונת

אין כרגע במלאידיאנלה ירוקה

יפהלריופה ירוקה

1.1גובה מוראה מכבדית

ישמירקה אלונית

נגמר כרגע במלאימורן החורש

יפה פורחקירח/מורן נטוי

 שלד1.4גובה מט אייסברג

 שלד1.4גובה מט דון גואן

 שלד1.4גובה מט קוקטיל

 שלד1.4גובה מט גארדן דירקטור

 שלד1.4גובה מט גולדן

 שלד1.4גובה מט הלוהה

גפנים
ישגפן איזבלה

יש1גפן ג

ישגפן מוסקט שחור

ישגפן מוסקט לבן

(עם גרען)יש גפן רד גלוב

גפן ללא פריגפן כנה

כל הורדים במצב שלד מלבלבורדים על גזע

גזע אייסברג

גזע גודי

גזע הנזל

2גזע ח

גז פרידום

גזע ביבי טייגר

גזע דבל דילייט

גז גאסט גוי

גזע שארל דה גול

יפר'גזע צ

גזע קרייזלר

כל הורדים במצב שלד מלבלב:ורדים שיחים

שיח קרייזלר

שיח אברא קדברה

שיח אטרנה

שיח בלו מון

שיח גולדן פנטזי

שיח דבל דיליט

שיח ביבי טייגר

שיח אוקלהומה



שיח גאסט גוי

שיח פרידום

שיח ברון דה רוט

שיח אייסברג

שיח הרמוני

שיח הנזל מנשן

2שיח ח

שיח גודי גארלנד

שיח לאס וגאס

פרגרנט קלאוד

 יח בארגז 15מגיע 12הדס 

ליחידה ₪ 10בארגז '  יח15מגיע 12.הדס פרמידה ע

ליחידה ₪ 11בארגז '  יח15מגיע 18הדס כדור גזע 

ליחידה ₪ 15בארגז '  יח15מגיע  ראשים 2הדס 

שבוע טוב


