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25. "אלסטרומריה ק



all spice-פמדריד

Magic Spell-

Fireפ

-סגול

-שחור-לבן

-בורדופורוד

-אדום

-לבנדר

נתערובתפמיקס

גרניום  זקוף

קמפנולה

שזרית הסלעים 

גרניום צרפתי

15"עציץ 

לבנדרקולאוס



-פSKYמיקס -אדום

-פתערבת גרנד קניון-ורוד

sunset shadesפ-

יקנרי-לבן

-בורדו 

-מרשמלו

נקנדי

פוקסיה 

18"עציץ 

ביגוניה דרגון

חרצית שיחית

גרמית

לבנדר



פסנגריה פלבן

פכחול-תערבת

-י-

קליברכואה

ש"לובליה ר

20"קערה 

פטוניה  מפלית

דיגיטליס

תות שדה



נתערובתנכתום

נצהוב

פכחולפצהוב

' אורנג

פליים
פלבן-

פורודנכתום

פבורדו--ילו בי

פאדום

12.עונתיים ע

טגטס אמריקאי

טגטס צרפתי

שבלת 

פטוניה כלאיים



יאדוםפאדום

-אדום צהובפבורדו

יפיירנורוד

נצהובפכחול

-יתערובתפלבן

יתכלת

שוליים 

תערבת
י

פתערובת-נסגול שפריץ

-יתערובת

פכוכב תערובת

פתערובת

פורטולקה עונתית

עונתיים שישיות 

שבלת 

ציניה פטוניה כלאיים



נכתום

נצהוב

פפליים' אורנג

--בי

-פהרמוני

פכתום

פצהוב

 דורנגו 

פתערבת

-פילו בי

-פספריי

עונתיים שישיות 

טגטס אמריקאי

טגטס צרפתי



נכתוםיכחול

נלבן ורוד
נאדום-עלה ירוק

נסגול-חום אצבעות

-בורדו
פלבןפמיקס

נפטל
-אפרסק-אסיסטיה

נתערובתימנוקדת
פפורחת עד

-ירוקה

pretty in pinkיכסופהפ

-לבן
-תערובתפצהוב מגה

פכתום מגוון

-צבעוני

ירובי ננסי

ימגוון

יירוק-בלאש

-לבן

פורוד כההפורוד

פלבןפפרפל

-תערובת

פבורגנדי
נלבןפסגול

נמרשמלו

פצהוב-אדום

נורוד כהה-לבן

-צהוביתערובת

פארגמניפורוד

-זברינה-לבן עין

פכתום 

יעלה מגווןפבורדו

פצהוב

י(גולדן)עגולת עלים 

פכחול

יסבוכהפלבן

חרצית שיחית

טורנרה

יהודי נודד

ירקה

ליסימכיה

מילנבקיה

גרמית

אסיסטיה

גרניום זוחלביגוניה 

היפואסתיס

המיגרפיס

ור'וינקה מג

בשמת השולטן

גזניה אשונה 

ש"לובליה ר

דיכונדרה

ורבנה

אקוילגיה

אבולבולוס

איפומאה

12"רב שנתיים עציץ 

גרניום זקוף

ביצן

גאורה 

בידנס

בקופה



-ביקולור פרפלפפורמנס רד

נביקולור מגנטהנהוט ליפס

פפנסיס'צ

פקורונה נפרינצאה תכלת

נפרינצאה כחול

-תערובת

פמקרדוניה

פלילך

פ סגול לבן

פורוד

פלבןפתערבת

פלילך

-עלה ירוק קטן-ורוד

ימגוון לבן-כחול

-לבן
נורוד

נאדוםפספלאש פרפל

נייןפוי'אמור ג

נלבןפאמור פרפל

פבורדו

פפרפלפכחול

-בורדופלבן

פורוד לבןפמלכת הלבבות

+נבננה בריפאדום

-תותי פרוטי

-טרופיקלפתערובת

-כחול

candyצהובפ-

נאדום לבן

red blueנ

scarlet white-

פכחול

-מדגסקרי מגוון

ימונה לבנדר

12"רב שנתיים עציץ 

פלציה שיחית

צפורן אמריקאי

מנדוילה

נמסיה

מרוות נוי

קליברכואה

קולאוס

מקרדוניה

סיגלית אוסטרלית

ש"סלסלי כסף ר

סקיבולה

פטוניה מפלית

פוקסיה

פלקטרנטוס

ציפורן סיני

קופיאה זוחלת

קופיאה ננסית

קיסוס
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י

י
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פ

אפטניה לבובה אדום

ירקה

ויטידניה אוסטרלית

קורנית השפים

7'רב שנתיים עציץ 

חבלבל מאוריטני

גזניה אשונה תערובת

וידלית הביצות

ארכובית ורוד

שישיות ציפרן סיני תערובת

שישיות דיכונדרה ירוקה

סיגלית אוסטרלית



-נענע ספרדיתיאורגנו

ינענע משובלתיבזיל ירוק

-עירית בצלית-יק'בזיל מג

-עשב לימוןיזוטא

-סטיויהיזעתר

-טרגון צרפתי
פטרוזיליה 

מסולסלת
י

יפטרוזיליהיכוסברה

-(רודה)פיגם ילבנדר מנוצה

יפלרגון חריףילבנדר משונן

לבנדר משונן 

מגוון
יקורנית השפים-

לבנדר רפואי 

אפור
יקורנית לימוניתי

-קורנית מגוונתילואיזה

-מיקס בייבי
קורנית 

קומפקטית
י

-קמומיל-מליסה

ירוזמרין בלו לגוןימרווה אננס

מרווה רפאית 

ברגרטן
ירוזמרין זוחל-

ירוזמרין זקוףימרווה רפואית

ירוזמרין זנב שועליSנענע מנטה 

נענע מנטה 

חריפה
ישמירי

-שיבא

12.תבלינים ע



אלבום קורל 

קרפט
-

-כובע סיני

-טריקולור

-לימון בול

-סילבר רוזס

-פלוריפיום

-סטיק'מג

-שוקולד קורל

-שוקו פלוריפיום

-יתערובת

9 סדום עציץ 


