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 2019 −מחירון עצי פרי 

 

 
 נשירים
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 הדרים

 

 מחיר מיכל ל' זנים עץ

 139/70 25/10 לבנה, אדומה אשכולית

 104 10 היהודים אתרוג

 139/70 25/10 לימקוואט הדר ננסי

 139/70 25/10 קומקוואט הדר ננסי

 300/139/70 50/25/10 יוריקה לימון

 139/70 25/10 ליים לימון

391 25 וילה פרנקה לימון  

 139 25 גולית, צ'נדלר פומלה

 300/139/70 50/25/10 לבנה פומלית

 70 10 אדומה פומלית

70/139003/ 50/25/10 מבחר זנים קלמנטינה  

 300/139/70 50/25/10 טבורי, שמוטי, ולנסיה, דם תפוז

 מחיר מיכל ל' זנים עץ

 179 25 ספדונה אגס

 278 25 סורוגה/פויו אפרסמון 

 199/90 25/10 לבן/צהוב  אפרסק

 178/99 25/10 מבחר זנים משמש

 178/99 25/10 לבנה/צהובה נקטרינה

 298 25 דלמס פקאן

 178/89 25/10 , עכו, וונדרפול, ראש הפרד, שחור116 רימון

 198/99 25/10 זנים מבחר שזיף

 179/99 25/10  שזיף פיסרדי

 178/99 25/10  חבוש

 238/99 25/10 מבחר זנים שקד

 178/89 25/10 לבנה, שחורה תאנה

 278/59 25/10 לבן, שחור תות

 238 25  תות בכות 

 230 25  תות פקיסטני

 178/99 25/10 מותאמים לזני האקלים השונים תפוח
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 אקזוטיים

 
 מחיר מיכל זנים עץ

 278/159 25/10 אטינגר, הס, ריד אבוקדו

 238 25  אגוז המלך

 278/99 25/10  אגוז מקדמיה

 200 15 גפנר אנונה

 17H580 25 250 דגדןג

 179/90 25/10 אדומה, לבנה גויאבה

 179/90 25/10 צהובה, אדומה גותית

 79 10 למאכל,מגוון זנים רחב גפן

 העתקה מבחר זנים -בוגר מאדמה  זית
בהתאם לזן 

 ולגודל

 179/90 25/10 מבחר זנים זית

 317 25 דו ביתי חרוב

 333 25 מאוריציוס י'ליצ

 278/178 25/10 שלי )# מאיה( מנגו

 198/69 25/10 עלי הדפנה ער אציל

 198/90 25/10 דו ביתי פפאיה

 178/89 25/10 מורכב/זריע פג'ויה

 179/89 25/10 גיתית/זריע פיטנגו

 53 10  פסיפלורה

 278 25  קרמבולה

8/9917 25/10 אריאל  עכו, שסק  

 

 הערות כלליות

 .פרטים נוספים על עצי זית בוגרים, באתר 

  מע"מ. כולליםהמחירים 

 לרכוש את כל המוצרים הנלווים לגידול: ציוד השקיה, חמרי הדברה, דשנים, קומפוסט, מצע גידול וכד'. במקום ניתן 

 

 מחירים אינם כוללים הובלה 

 בברכה, גדי

 


