
"דורון לגן"                                                                            משתלת 
01.07.19                                                                   רשימת מלאי מעודכנת 

שיחים                                              שיחים                                                    

הערותשם הצמחד"מסהערותשם הצמחד"מסהערותשם הצמחד"מס

סולנום רוטוננט72יפים. יש גם מעוצביםטרנטיני/ הדס מצוי 38בגידולאבליה גדולת פרחים1

סמבוק שחור73היביסקוס סתריה39אגפנטוס2

אפורה/ סמטולינה ירוקה 74'ל25ג ב.יש גם עהיביסקוס סיני40אוג חרוק3

סנסינווריה75היביסקוס קופרי41אוג מכחיל4

עד עד קנרי76המליה42אוג מסולסל5

עינן מסקרני77הרדוף הנחלים43אלוקסיהאוזן פיל ירוק6

עכנאי הדור78ג.יש גם מטפסים ועורדים מיקס44אלת המסטיק7

מגוון/ עץ שמן מנוקד 79ירוק/ זיף נוצה ארגמני 45אספרגוס מאירי8

עשב לימון80חלבלוב דמוי קוטינוס46אקליפה מיקס9

פול מצרי81חלבלוב קוצני אדום47בגידולאקליפטוס כדורי10

פיטוספורום יפני מיקס 82חרצית מיקס48ארליה11

פיטנה83טאברמונטנה49ארוקריה12

פיקוס מיקס 84טיבוצינה50"מיני תאי"בוגונביליה 13

ג. ליטר ע20ה פיקוס גרין איילנד85ירוקה וזהובהטויה51יפהביפי14

פיקוס גומי שחור86יוקה ירוקה52ביצן מיקס15

פלפלון סיני87הורודה בגידולורודה/ יטרופה אדומה 53בן אפר 16

יש גם זוגות ושלשות יפיםינה בודד'ציפור גן עדן רג88כסייה סוככנית54בן עוזרר הודי17

ציפור גן עדן ניקולאי89לואיזה55יפהבראנייה ננסית18

צסטרום לילי90לוונדר מיקס56בראנייה שלגית19

קורדוליין בודד91לוקופיליום גרין קלאוד57ברונפלסיה20

בגידול'  ל10קליאנדרה ורודה92לוקופיליום קומפקטום58ברוש לימוני21

ון'קלסטימון ליטל ג93גבוה ויפהליגוסטרום ירוק59גדולים'  ל4יש גם ברוש טוטם22

בגידולקלרודנדרון אוגנדי94לריופה כידנית60 סוגים2בת אביב 23

קנה הודית95מוריאה מכבדית61גאורה24

קסנדו96יפהמורן החורש62גומא פפירוס25

קרוטון מיקס97ריחני/ מורן נטוי 63גרדניה יסמינית26

קריסה גרין קרפט98יש גם מגווןמטרוסידוס64יש גם ירוקהדודוניאה דנה27

ג. ליטר ע20ה קתרוסית מרובעת 99עדיין קטנהמלולייקה גרין דום65דורנטה תאי28

זוחל/ רוזמרין זקוף 100אחרוניםמלולייקה רבלושן גולדH66דורנטה גולד 29

רוסליה שבטבטית101מרווה מיקס67לבן/דורנטה גיישה סגול30

 ליטר25ג ב.יש גם עשיח אברהם ארגמני102יש גם שלשותנולינה מופשלת בודד68מצויה/דורנטה ירוק לבן31

יפהשפלרה מגוונת103ננדינה תרבותית69דוגוני/ דייטס גרנדיפלורה 32

שפלרה עציתdoronlagann@gmail.com104: אימייליפות'  ל4יש גם ננדינה קומפקטום70דיאנלה מגוונת 33

doronlaganחפשו אותנו בפייסבוק סהרון קשה עלים71מכונף/דק פרי אורנגי34 שרך קליין קיפח105

שבטבט106דרצנה מיקס35

תומברגיה שיחית107יפהדרצנה דרקו36

תקומית הכיף108מטפסים                        יפהמייקה'דרצנה ג37

הערותשם הצמחד"מסהערותשם הצמחד"מסהערותשם הצמחד"מס

פנדוראה ירוקה11ויסטריה6אורנית לוהבת1

פנדוראה מגוונת12טרכלוספורמום יסמיני7אלמון הודי2

פסיפלורה13יסמין מיקס 8מיקס צבעיםגלברה/בוגונביליאה נאה3

קיסוס ירוק 14יערה יפנית9גפנית מחומשת4

קיסוס מגוון15סטפנוטיס10גפנית משולשת5

שיחים ומטפסים בגדלים יותר קטנים לפי דרישה



הדרים                                                                                                      

הערותשםד"מסהערותשםד"מסהערותשםד"מס

קלמנטינה מיכל13(לימקואט)לימון סיני 7אתרוג1

תפוז דם14פומלה לבנה8אשכולית לבנה2

(טבורי)תפוז וושינגטון 15פומלה אדומה9אשכולית אדומה3

צרפתי/ תפוז ולנסיה 16פומלית לבנה10לימון יוריקה4

תפוז שמוטי17קלמנטינה אודם11לימון ליים5

(קומקואט)תפוז סיני 18קלמנטינה אור12לימון מתוק6

הערותשםד"מסהערותשםד"מסהערותשם ד"מס

פקאן25יפים'  ל50יש גם זית סורי מורכב 13אטינגר/אבוקדו האס1

קפה26חבוש14אגוז מלך2

וונדרפול/רימון ראש פרד27 יש גם מורכבחרוב15אגס ספדונה3

שזיף מיקס28יש גדלים שוניםליצי16אנונה4

677כנה שזיף פיסרדי29יש גדלים שוניםעומר/שלי/ מנגו מאיה17אפרסמון5

יש גם מורכבשיזף30מקדמיה18סווילינג/ אפרסק עודד 6

מורכבשסק31משמש רעננה19בננה7

677כנה פ.א.שקד א32אזל'  ל10אדומה/נקטרינה לבנה20אדומה בגידולאדומה/ גוייאבה לבנה 8

אדומה/לבנה/תאנה שחורה33עלי דפנה21אדומה/גוייאבה תותית צהובה9

תות34ואה'פיג22גפן מיקס10

תפוח מיקס35פיטנגו23גת ירוק11

גודגדן/ דובדבן 36פפאייהK1824זית ברנע 12

                      

doronlagann@gmail.com: אימייל

doronlaganחפשו אותנו בפייסבוק 



עצי נוי               

הערותשםד"מסהערותשםד"מסהערותשםד"מס

מכנף נאה27טבבויה ורודה14אלביציה צהובה1

סיגלון 28קטןינבוט15אקליפטוס טורלי2

ספיון שעווה29יש גם גדולים מאודכליל החורש16אקליפטוס המקור3

פיקוס שדרות30כסיית האבוב17לבנה/בוהניה ורודה 4

פלטופורום31כרבל לביד18בגידולבולסנטוס5

יש גדלים שוניםצאלון32ליגוסטרום יפני19דוגוני/בריכיכיטון אדרי6

יש גדלים שוניםצפצפה מכסיפה33ליגוסטרמיה הודית20בריכיכיטון סלעים7

צפצפה שחורה34 ליטר 10יש גם מגנוליה21ברכיכיטון צפצפתי 8

קופניופסיס35מילה ירוקת עד 22דולב מזרחי9

קליאנדרה36מילה סורית 23דק פרי הגר10

קלסטימון קינגס פארק37בגידולמילה פנסילבנית24היביסקוס סתריה11

קלרוטריה38מייש דרומי25הרדוף12

קתרוסית מרובעת39מייש גשר הזיו26יש גם מורכבחרוב13

 צול לפני דרישה2.5 עד 2-            עצים גדולים 

דקליים                  

הערותשםד"מס

יש גדלים שוניםאריקה1

וושינגטוניה2

חמדוראה אלגנט3

חמדוראה סיפריצי4

יש גדלים שוניםטבעות5

משולש6

יש גם גדולים יותרקוקוס7

ציקס מופשל8

רבנאה9

רוביליני10

 ליטרבמלאי50שמרופס11

"דורון לגן"משתלת :שאלו אותנו לגבי המיוחדים שלנו
שמעון - 0505993398: טלפון להזמנות' ל50טוטם ספירלה , למשל

doronlagann@gmail.com: אימייל' ל25סיסיגיום פמפונים 
.....ועוד'  ל25הדס כדורי 

doronlaganחפשו אותנו בפייסבוק 
www.doronlagan.co.il


