עצי פרי
אגוז המלך
אגס קוסצי על כנת בטילופוליה
אפרסק לבן סוולינג ,עודד
אפרסמון טריומף  /ג'ירו  /איזו
אבוקדו אטינגר \ האס \וורץ
בננה
גודגדן  ,17H580בינג ,לאפינס
סטלה קומפקט ,כיוס
גויאבה אדומה ,לבנה
גפן – זנים שונים:
איזבלה ,חילוואני ,רד-גלוב
מוסקט המבורגי ,דבוקי
מוסקט אלכסנדרוני
גפן ללא חרצנים לבן ג1
ארלי סוויט ,125 ,סולטנינה
אדום ללא גרעין קרימסון ,פלם
ליין -מרלו .קברנה סוביניון,
זית  -זנים שונים :ברנע 18-K
\נבלי\סורי\נובו\קורינאיקי\
קלמטה
חבוש פורטוגלי
חרוב – נקבה\זכר
מנגו מיה
משמש רעננה
נקטרינה /188/222/5-15גלי
פטל עם ובלי קוצים
פקאן דלמס ,בורקוט
רימון וונדרפול,הרשקוביץ
רימון ראש הפרד ,עכו
שסק עכו  ,13אברי
שקד אום אל פחם :נפ"א
שזיף  -זנים שונים :
בלק דימונד\ויקסון ירוק\שגיב
\ניו-יורקר שחור\סאן גולד צהוב
\-1200מטלי\סנטה רוזה אדום
\קווין רוזה אדום \ קלסי ירוק
שיזף סיני מורכב פרי ענק
תאנה שחור\לבן
תפוח – מבחר זנים :ענה גרני
סמיט יונתן,חרמון,גולדן דורסט
סמוטי
תות – מבחר זנים :בלדי \ לבן
\ שחור \ שאמי \
פקיסטני\בכותי נקבה

זני הדר שונים

אתרוג כשר ,בלתי מורכב
תימני ,אשכנזי,חבדי-קלבריה
אשכולית לבנה \ אדומה
לימון וילה פרנקה  ,יוריקה,
לימון מגוון
לימון מתוק \ ליים \ לימון מריר
לימקווט  -לימון ננסי
קומקווט תפוז ננסי
קומקווט אגסי
קלמנדין
פומלה ,פומלית,פומלה אדומה
תפוז שמוטי ,ולנסיה ,דם
תפוז טבורי ניו הול
תפוז טבורי וושינגטון
תפוז יוסוף אפנדי
קלמנטינה – מבחר זנים:
מיכל/נובה/מור/אור/סצומה

עצי פרי אקזוטיים:
אגוז מלבר
אגוז שחור
אלת בטנה פיסטוק
ארגאן
אנונה
אתרוג אצבעות בודהא
גויאבה תותית \ גותית \ ענוגו
ג'אבוטיקבה
דובדבן היהודים
וואמפי
לונגן
ליצ'י מאוריציוס
מקדמיה
ספוטה לבנה ,שחורה
פיג'ויה
פיטאיה
פיטנגה
פטל עם ובלי קוצים
פסיפלורה נאכלת
עץ חינה
קרמבולה
קניסטל
רד קטמבילה
שעועית הגלידה-אינגוורה
שזיף המושל
שזיף ברלייני
תות בכות זכר  /נקבה
תמרינדי
תפוח הורד \ ימבולנה
תפוח נוי

תבלינים גודל 4
אורגנו
גת חבשי
זוטא לבנה
זעתר חורש
לואיזה
לבנדר רפואי מאפיר
לבנדר משונן \ מנוצה
מליסה רפואית
מנטה ירוקה ו מגוונת
מרווה רפואית (מרמיה)
נענע ,מבחר זנים
עשב לימון
פיגם-רוטא
קארי
קורנית ,טימין
רוזמרין זקוף ,זוחל
רוזמרין בלו לגון
שיבה
שיחים/צמחי גן גודל 4
אגפנטוס
אהל פורח עד בצבעים שונים
אהליום – טולבגיה חריפה
אירוס לבן,כחול,צהוב
בולבין
בלמקנדה
בת קלה חבשית
גאורה לבן /ורוד
גזניה כספית זוחלת
דייטס דו גוני  /גרנדיפלורה
דרדר מאפיר,ניו לוק
המרוקליס
זיפנוצה אדום  /ירוק
זקן הנחש
חרצית – מבחר זנים
ירקה – מבחר זנים
לנטנה ססגונית
מרווה הוט ליפס ,גרג
ער אציל
קניפופיה
קריסה גרין קרפט
רוסליה שבטבטית
רואליה במבחר צבעים
עינן מסרקני הריופס

שיחים/צמחי גן
אגפנטוס אפריקאי
אהליום/טולבגיה חריפה /שום
הגינה ירוק+מגוון
אוג גלאוקה
אוג חרוק ,קטן עלים
אוונימוס מגוון ,ירוק
אוזן ארי אפריקנית
אוזן הפיל :סגול/ירוק
אכמנה סמיתי
אלוורה – זנים שונים
אלוקסיה/קסנטוסומה
אלפיניה ירוקה/מגוונת
אניסודוטיאה
אספידסטרה (מגינית)
אפסרגוס מאירי
אקליפה
אקליפטוס כדורי
ארליה פטסהדרה
 זוגיים עדיניםבגוניה רב שנתית – מבחר
זנים -ניטידה ,דרגון
בולבוסן מגוון
בילברגיה ירוקה ,אדומה
בן אלווי
בן עוזרר – רפיולפיס לבן
 /ורוד דלקורי
ברבריס
ברונפלסיה
ברוש לימוני
בת קלה חבשית
גומא עשב פמפס
גומא פפירוס
ג'ינג'ר ,הל ,זנגוויל
גת חבשי ,אדום-ענק
דורנטה תאילנדית ,גיישה
דיטס דו גוני ,גרנדיפלורה
דיכונדרה מכסיפה
דינלה
דק פרי זקוף ,מכונף
דק פרי צהוב\ כתום
דרדר חשוף פרי (כחול)
דרדר מאפיר
דרצנה אוסטרלית – זנים
דרצנה דרקו ,מרגינטה
דרצנה מסינג'יאנה
הדס משולש מהודר
הדס רגיל ,טרטיני
הומלנטוס צפצפתי
היביסקוס סתריה ,סורי/חליף
היביסקוס ,זנים שונים
המליה
המרוקליס
הרדוף ירוק ,מגוון
ורד מטפס דונז'ואן ,קריזלר
ורד זוחל נהר האש
ורדים – זנים שונים :כלאי תה
פלוריבונדה

שיחים/צמחי גן

זיגוקקטוס
זיפנוצה אדום ,ירוק
זקן נחש יפני ירוק,שחור
חבושית כפר הנשיא
חיצית הטיפין (בלה פרונה)
חלבלוב אדום ,פיסולי
חלבלוב מאפיר ,אדום רך
חלבלוב קוטניופולי
טקומית הכף
יוקה מגוונת
יוקה פילית ירוקה
יוקה קוצנית מגוונת
יטרופה אדומה
כנה הודית ,מבחר זנים
כריך
לגוסטרום מגוון,ירוק
לויקופילום אפור ,ירוק
לנטנה שיחית צהוב\ ססגוני
לריופה משובלת+כדנית
מונסטרה
מורן החורש ,נטוי
מטרוסידרוס
מיופורום מחודד
מרוות גרג אדום/לבן  ,מרווה מכסיפה,
קרווינסקי ,צחורה  ,הוטליפ \ אינדיגו
נולינה בוקרניאה
ניצנית בהר RHEB
ננדינה תרבותית+ננסית
סביון ימי ,מלבין
סביון רחב עלים
סולנום שיחי סגול
סטיפה
סטרפטוסילן כתום
סינגוניום,מבחר זנים
סנטלינה אפור/ירוק
סנסיורה גלילית ,מנומרת
עדעד קנרי
עפרית הכף-פלומבגו
עץ האושר
עץ השמן מנוקד
ערערים – מבחר זנים :מנג'וליפ /גרייאול /
/גולדקוסט
פורטולקריה
פורמיום ברונזה/ירוק
פוליאטנה\על גזע \ פלוריבונדה
פיטוספורום יפני מגוון\ירוק\ננסי
פילנטוס – בראיניה מושלגת
פילודנדרון  PBדו נוצתי
פילודנדרון קסנדו
צבר ללא קוצים
ציפור גן עדן ניקולאי ,רגינה
צסטרום ריחני לבן ,אדום
קוליאוס רב שנתי
קורדטריה מכסיפה
קורדיליין
קליאנדרה ,קליאנדרה קליפורנית

שיחים/צמחי גן

קליביה כתומה
קנה סוכר
קניפופיה כתומה
קרולטריית הכף
קרוטון מיני  /מסולסל
קרינון
קריסה גרין-קרפט
קריסה שיחית
רוסליה שבטבטית
רוסקוס ,עצבונית
רותם  /אחירותם
שיח אברהם מגוון,סגול
שיפלרה אלבריקולה
שיפלרה אקנטיפלה
שיפלרה מגוונת טופיטנדוס
שרך שרון ,יער ,עלה אור

מטפסים

אברון מדגקסרי
אלמון הודי
אלמנדה
בוגונוליאה (צבעים שונים)
גפנית מחומשת ,משולשת
הרדנברגיה
ויסטריה
טרכלוספרמום יסמיני
טומברגיה כחולה ,סוזי,
אפריקן-סנסט
יסמין אזורי ,רפואי ,אור
יסמין סמבק ,פול
יערה הקרוטית ,מגוונת
יערה חרוזה ,יפנית
לפופית הבטטה אדום ,מגוונת,
ירוק-לימון
סולנדרה כתומה
סולנום מטפס כחול/לבן
סטפנוטיס
פודריניאה ורודה
פנדוריאה יסמינית
פטל ללא קוצים
קיסוס (זנים שונים)
קלורודנדרון מטפס
קליאנדרה+קליפורנית
שעונית נאכלת (פסיפלורה)

עצי צל ונוי

עצי צל ונוי

אגוניס – אגון גמיש
אגס קלריאני
אדר סורי
אולמוס קטן עלים
אלון  -תבור,מצוי ,אנגלי ,ארוך
עוקצים,הגלעין,התולע,זהוב,השעם
אלת המסטיק -אלה ארצישראלית
אלה סינית ,אלה אטלנטית
איזדרכת
אלמוגן רחב עלים  -אלמוגן קריסטגלי
אלביציה ורודה ,קרמית ,צהובה-לבק
אקליפטוס מקור \לימוני \מאפיר-סילבר דולר
אקליפטוס ציטרדרה \טורלי\ צינריאה
אשחר ירוק,אשחר מגוון
בר זית
ברכיכיטון דו-גווני\ אדרי\ צפצפתי\הסלעים
בוהיניה זנים שונים
ברוש צריפי \ בכותי \ אריזוני \ כספי
\ טוטם ירוק \טויה זהובה סווינס גולד \ סנטה
קטרינה
גלדיציה
ג'קרנדה – סיגלון
גרוילאה חסונה
דולב מזרחי \ מכסיקני \ יובל
דק פרי זקוף הגר,מכונף צהוב
דקלים :הטבעות (ארכינטופניקס) \ ושינגטוניה
\קוקוס \קנרי \רובליני \שמרופס \דקל התמר
\אריקה (כריזלידוקרפוס) \סבל אפור
\טרכיקרפוס \ליביסטוינה \נאודפסיס (משולש)
\\ציקס מופשל \ זמיה
הובניה – עץ הצימוקים היפני
זלקובה סרטה
טבבויה איפה  ,סנטה ברברה
ינבוט לבן
כוריזיה
כליל החורש ורוד ,לבן ,קנדי ,כליל בכותי
כסיה פיסטולה (האבוב)
כרבל לביד
לגרסטרמיה הודית מורכבת  -מבחר צבעים
מגנוליה גרנדיפלורה
מילה ירוקת עד ,סורית
מיש גשר הזיו ,דרומי
מכנף נאה
סופורה יפנית
ספיון השעווה
עזרד אדום
ערבת הנחלים  -כשרה
ערבה בוכיה ,מסולסלת ,צריפית
סמבוק רפואי
ספטודיאה-עץ הצבעונים
עץ הויסטריה-בולוסנטוס
ער אציל (עלי דפנה)
פודוקרפוס
פיטנה  -פלומריה

פיקוס השיקמה\דניאלי \בנימיני\אקזוטיקה \
פיקוס חלוד/שלכטר/הוואי/גולדן/רוקסבורגי
,תאילנדי
פלטופורם (שלטית מסופקת)
צפצפה מכסיפה ,קנדית שחורה
צפצפת הפרת
קולרויטריה (פנסית דו גונית)
קופניון אנכרדי קופניופסיס
קוקולוס – סהרון קשה עלים
קטלב מצוי קטלב משונן
קיזוקה (טויה ספיראלית )
קליסטמון  -זנים שונים
רוביניה בת שיטה
שזיף פיסרדי אדום
שזיף פעמוני שזיף ברליאני
תות בכות זכר ,נקבה ,דולבני
תפוח נוי ננסי

