
       

 Nectar cultured plants list     

       
Plant 
category Plant genus 

Plant 
species Hebrew full name Family Evaluation  

Shrubs Abelia grandiflora יערתיים אבליה גדולת פרחים    
Shrubs Buddlea davidii לוגניים בודליאת דוד Good  
Shrubs Ceratostigma willmottianum עופריתיים בת עופרית שעירה Good  
Shrubs Duranta repens ורבניים דורנטה מצויה    
Shrubs Hibiscus rosa-sinensis חלמיתיים היביסקוס סיני    
Shrubs Pittosporum sp   פיטוספוריים פיטוספורום    
Shrubs Plumbago  capensis  עופריתיים עופרית הכף Good  
Shrubs Polygala myrtifolia משפ' מרבה חלב מרבה חלב הדסי Good  
Shrubs Spartium junceum פרפרניים אחירותם החורש    
Shrubs Triialis    טרייאליס גלאוקה      
Shrubs Vitex sp   ורבניים שיח אברהם    
Perennials Agapanthus africanus שושניים אגפנטוס אפריקאי    

Perennials Aptenia cordifolia 
אפטניה לבובה )זוחל,פרח אדום, דומה 

    חיעדיים לאהל(
Perennials Asclepias curassavica אסקלפיים אסקליפיאס אדום Excellent  
Perennials Centaurea sp.     מורכבים דרדר    
Perennials Felicia amelloides מורכבים פליציה שיחית    
Perennials Lantana sellowiana ורבניים לנטנה לילכית Excellent  
Perennials Lantana camara ורבניים לנטנה ססגונית Excellent  
Perennials Lavandula officinalis )שיפתניים אזוביון רפואי )לבנדר    
Perennials Lavandula pinata שיפתניים אזוביון פינטה Good  
Perennials Limonium  sinuatum עפריתיים עדעד כחול    
Perennials Majorana  syriaca )שיפתניים אזוב מצוי )מיורן    
Perennials Ocimum basilicum שיפתניים ריחן מצוי    
Perennials Oenthera sp.   משפ' נר הלילה נר הלילה    
Perennials Origanum vulgare )שפתניים אזובית פשוטה )אורגנו    
Perennials Osteospermum fruticosum מורכבים גרמית זוחלת    
Perennials Pelargonium ? גירניים פלרגוניום לבנדר לסי Excellent  
Perennials Pelargonium capitatum גירניים פלרגוניום קרקפתי Excellent  
Perennials Pelargonium ? גירניים פלרגוניום כלאיים    
Perennials Pentas lanceolata פואתיים פנטס איזמלני Excellent  
Perennials Rosmarinus officinalis שפתניים רוזמרין רפואי    
Perennials Salvia officinalis שפתניים מרוה רפואית    
Perennials Salvia leucantha שפתניים מרווה צחורה Good  
Perennials Scaevole ? גודניים סקיבולה    



Perennials Senecio cineraria מורכבים סביון מלבין    
Perennials Vittadinia australis מורכבים ויטדניה אוסטרלית    
Annuals Ageratum mexicanum מורכבים אגרטון מקסיקני    
Annuals Bellis perennis מורכבים חיננית רב שנתית    
Annuals Calendula officinalis מורכבים צפרני חתול תרבותיות    
Annuals Lippia nodiflora ורבניים ליפיה זוחלת    
Annuals Lobelia erinus לובליים לובליה שרועה    
Annuals Matthiola incana מצליבים מנתור מאפיר    
Annuals Petunia hybrida סולניים פטוניה כלאיים    
Annuals Phlox sp   שלהביים שלהב Excellent  
Annuals Rudbeckia hirta שפתניים רודבקיה שעירה, זן גבוה Good  
Annuals Tagetes patula מורכבים טגטס מפושק    
Annuals Verbena lilacina ורבניים ורבנה לילכית Good  
Annuals Viola hortensis )סיגליים סגל תלת גוני )אמנון ותמר    
Annuals Zinnia elegans מורכבים ציניה עדינה    
            
            
            
           

       

 Host plants list for gardening     

       
Plant 
category Plant genus 

Plant 
species Hebrew  Family (plant) Butterfly Evaluation 

Shrubs Rhamnus  alaternus אשחר רחב עלים Rhamnaceae לימונית האשחר Excellent 

Shrubs Rhamnus  palastinus אשחר א"י Rhamnaceae לימונית האשחר, כחליל האשחר Excellent 

Shrubs Plumbago  capensis עפרית הכף Plumbaginaceae כחליל האספסת Excellent 

Shrubs Bauhinia  galpini בוהיניה גלפיני Caesalpiniaceae כחליל האספסת   

Shrubs Spartium   junceum אחירותם החורש Fabaceae כחליל האפון Excellent 

Shrubs Hibiscus sp   )היביסקוס )סוג Malvaceae הספרית החלמית   

Shrubs Cassia sp.  כאסיה Caesalpiniaceae לבנין הכאסיה Excellent 

Shrubs Phillyrea latifolia זית בינוני-בר Oleaceae רפרף גולגולת המת Excellent 

Shrubs Amygdalus communis שקד מצוי Rosaceae שבתאי השקד Excellent 

Shrubs Nerium oleander הרדוף הנחלים Apocynaceae רפרף ההרדוף Excellent 

Perennials Ruta  chalepansis פיגם מצוי Rutaceae זנב סנונית נאה Excellent 

Perennials Capparis  spinosa צלף קוצני Capparaceae 
לבנין כרוב, ל.צנון, ל.צלף, 

 Excellent ל.משויש

Perennials Asclepias   curassavica אסקליפיאס Asclepiadaceae  דנאית תפוח סדום Excellent 

Perennials Lonicera  etrusca יערה איטלקית Caprifoliaceae נמפית היערה Good 

Perennials Coridothimus  capitatus קורנית מקורקפת Labiatae כחליל האזוב   



Perennials Rosmarinus  officinalis רוזמרין רפואי Labiatae כחליל האזוב, כ.האפון   

Perennials Majoran  syriaca אזוב מצוי Labiatae כחליל האזוב   

Annuals Brassica  oleracea כרוב הגינה Brassicaceae לבנין כרוב, ל.צנון Excellent 

Annuals Tropaeolum  majus כובע נזיר Tropqaeolaceae לבנין כרוב, ל.צנון Excellent 

Annuals Alcea  setosa חוטמית זיפנית Malvaceae הספרית החלמית Good 

Wild annuals Aristolochia  parvifolia ספלול קטן Aristolochiaceae צבעוני שקוף Excellent 

Wild annuals Foeniculum  vulgare שומר פשוט Apiaceae זנב סנונית נאה Excellent 

Wild annuals Cynanchum  acutum חנק מחודד Asclepiadaceae  דנאית תפוח סדום Excellent 

Wild annuals Urtica  pilulifera סרפד הכדורים Urticaceae נמפית הסרפד Excellent 

       
 


