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List of Species Tested in the Official Seed Testing Laboratory  

for ISTA Certificates 

 

 A 
 Abelmoschus esculentus במיה

 .Acacia spp שיטה

 Allium cepa בצל

 Allium porrum כרש, כרתי, ברסה  –לוף

  Allium schoenoprasum עירית

 Anemone coronaria כלנית מצויה

 Anethum graveolens    שבת -שמיר

 Anthriscus cerefolium סיגית - צ'רוויל

 Antirrhinum majus לוע הארי הגדול

  Apium graveolens כרפס  – סלרי

 Arachis hypogaea וזי אדמהאג

 Asclepias tuberosa אסקלפיס 

  Asparagus aethiopicus אספרג צפוף פרחים 

 Asparagus officinalis אספרגוס

 Asparagus plumosus אספרג מנוצה

 .Aster spp חלק מהמינים -אסתר

 Avena sativa שיבולת שועל 

 Avena strigosa שיבולת שועל "סאיה" 

  

 B 

 Beta vulgaris , סילקהסלק

 Brassica juncea חרדל סיני

 Brassica napus כרוב הנפוס  - לפתית

 Brassica nigra חרדל שחור

 Brassica oleracea כרוב, כרובית, ברוקולי, קולרבי 

 Brassica rapa תרד"-, "חרדללפת, כרוב סיני

  

 C 

 Calendula officinalis ציפורני חתול תרבותיות

 Capsicum annuum פלפל

 Carthamus tinctorius חריע

כרוויה - קימל  Carum carvi 

 Cicer arietinum חימצה
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 Cichorium endivia אנדיב

 Cichorium intybus עולש תרבותי

 Citrullus lanatus אבטיח )כולל אבטיח ללא גרעינים(

 Consolida ajacis (C. ambigua) דרבן אשכולי  –בר 

 Consolida regalis (Delphinium דרבן מבודר  –בר 

consolida) 

 Corchorus olitorius יהחמלו

 Coriandrum sativum גד השדה  – כוסברה

 Cucumis melo מלון

 Cucumis sativus מלפפון

 Cucurbita maxima דלעת ענק

 Cucurbita moschata דלעת

 Cucurbita pepo קישוא

 .Cucurbita spp לואמכ קישוא

 Cuminum cyminum כמון

 Cupressus arizonica ברוש אריזוני

 Cupressus sempervirens ברוש מצוי

 Cynara cardunculus ארטישוק

  

 D 

 Daucus carota גזר

 .Delphinium spp חלק מהמינים -דרבנית

  Delphinium x belladonna דרבנית "כלאיים" 

 Dianthus caryophyllus פולציפורן הקרני

  

 E 

חרדל מצוי  -בן - רוקט  Eruca sativa  

 .Eucalyptus spp חלק מהמינים -אקליפטוס

  

 F 

פגופירון -כוסמת   Fagopyrum esculentum 

 Foeniculum vulgare שומר

  

 G 

 Glycine max סויה

 Gossypium barbadense כותנה  "פימה"

כד'"אקלה" ו כותנה  Gossypium hirsutum 

 .Gossypium spp כותנה

  

 H 
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 Helianthus annuus חמנית 

נוי חמנית  Helianthus annuus (ornamental) 

 Hibiscus cannabinus קינף

 Hordeum vulgare שעורה 

  

 I 

 Ipomoea tricolor לפופית נאה

  

 L 

 Lactuca sativa חסה

אקר  Lagenaria siceraria 

  Lathyrus odoratus טופח ריחני

שחליים   - רשד  Lepidium sativum 

 Linum usitatissimum פשתה )גד"ש(

 Lupinus albus תורמוס תרבותי

 .Lupinus spp חלק מהמינים -תורמוס

  

  

 M 

 Medicago sativa אספסת תרבותית

  Melissa officinalis מליסה רפואית

 Matthiola incana מנתור מאפיר

 Matthiola longipetala לונגיפטלהמנתור 

 Moluccella laevis גביע חלק-בר

  

 N 
 Nigella damascena ניגלה-קצח דמשקאי

  

 O 
 Ocimum basilicum ריחן מצוי - בזיל

  Origanum majorana תרבותיתאזובית  - מיורם

 Origanum vulgare אזובית פשוטה – אורגנו

 Oryza sativa תרבותיאורז 

  

 P 

 Pastinaca sativa  פארסניפ/   גזר לבן

 Petroselinum crispum פטרוזיליה

 Petunia x hybrida פטונית כלאים

 Phaseolus vulgaris שעועית
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 Pinus brutia                     קפריסאי )ברוטיה(                     אורן 

 Pinus canariensis אורן קנרי

 Pinus halepensis אורן ירושלים

 Pinus pinaster אורן החוף

 Pinus pinea אורן הגלעין = אורן הצנובר 

 Pinus radiata אורן מקרין

 Pisum sativum אפונה

  

 Q 

  

 R 

 Ranunculus asiaticus נורית אסיה

 Raphanus sativus צנון / צנונית

 Ricinus communis קיקיון

  

 S 

 Salvia officinalis מרווה רפואית

 Satureja hortensis צתרה  - סבורי

 Secale cereale שיפון 

 Sesamum indicum שומשום

 Sinapis alba חרדל לבן

  Solanum lycopersicum עגבנייה

 Solanum melongena חציל

 Sorghum bicolor סורגום

 Sorghum bicolor x sudanense סורגום וידן

 Sorghum sudanense עשב סודני
 Spinacia oleracea תרד

  

 T 

 Tagetes erecta טגטס זקוף

 Tagetes tenuifolia טגטס דק עלים

זילנדי -תרד  ניו  Tetragonia tetragonoides 
קורנית -בת  Thymus vulgaris 

 Trifolium alexandrinum תלתן אלכסנדרוני

 Trifolium repens תלתן זוחל
קרקעי -תלתן תת  Trifolium subterraneum 

 Trigonella foenum-graecum חילבה

  Triticum aestivum חיטת לחם )רכה( 
 Triticum durum חיטת דורות )קשה(

 .Tropaeolum spp כובע הנזיר
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 U 

  

 V 

 Vicia benghalensis בקיה ארגמנית "השדות"
 Vicia faba פול

 Vicia sativa בקיה
 Vigna radiata לוביה

  

 W 

  

 X 

  

 Y 

  

 Z 

 Zea mays תירס
 Zinnia elegans צניה עדינה
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List of Species Tested in the Official Seed Testing Laboratory  

for ISTA accreditation- לפי שם עברי ממוין לקבוצות ירקות וכד', עצים ופרחים   

 

ירקות, גד"ש ותבליניםחלק א': זרעי   
Part 1. Agricultural and vegetable seeds 

 Species שם נפוץ –שם עברי 
  אבטיח

Citrullus lanatus  ללא גרעינים()כולל אבטיח 
 Arachis hypogaea אגוזי אדמה

 Origanum vulgare אזובית פשוטה – אורגנו

 Oryza sativa אורז תרבותי

 Cichorium endivia אנדיב
 Medicago sativa אספסת תרבותית

 Asparagus officinalis אספרגוס
 Pisum sativum אפונה

 Cynara cardunculus ארטישוק
 Ocimum basilicum ריחן מצוי - בזיל

 Abelmoschus esculentus במיה

  Eruca sativa בן חרדל מצוי

 Allium cepa בצל

 Vicia benghalensis בקיה ארגמנית "השדות"
 Vicia sativa בקיה

קורנית -בת  Thymus vulgaris 

 Pastinaca sativa  פארסניפ/   גזר לבן
 Daucus carota גזר

 Cucurbita maxima דלעת ענק
 Cucurbita moschata דלעת

 Cicer arietinum חימצה
 Triticum durum חיטת דורות )קשה(

 Triticum aestivum חיטת לחם )רכה(
 Trigonella foenum-graecum חילבה

 Helianthus annuus חמנית
 Lactuca sativa חסה
 Solanum melongena חציל

 Sinapis alba חרדל לבן
 Brassica juncea חרדל סיני

 Brassica nigra חרדל שחור
 Carthamus tinctorius חריע

 Coriandrum sativum גד השדה  – כוסברה
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פירוןפגו -כוסמת   Fagopyrum esculentum 

 .Gossypium spp כותנה  

 Gossypium barbadense כותנה  "פימה"

 Gossypium hirsutum וכד' "אקלהכותנה "

 Cuminum cyminum כמון
 Brassica oleracea  כרוב, כרובית, ברוקולי, קולרבי 

 Vigna radiata לוביה

 חלק א': זרעי ירקות, גד"ש ותבלינים
Part 1. Agricultural and vegetable seeds 

 Species שם נפוץ –שם עברי 

 Allium porrum כרש, כרתי, ברסה  –לוף

 Brassica rapa חרדל"-"תרד, לפת, כרוב סיני

 Brassica napus כרוב הנפוס  - לפתית

  Origanum majorana תרבותיתאזובית  - מיורם

 Corchorus olitorius יהחמלו
 Cucumis melo ןמלו

  Melissa officinalis מליסה רפואית

 Cucumis sativus מלפפון
 Satureja hortensis צתרה  - סבורי
 Glycine max סויה

 Sorghum bicolor x sudanense סורגום וידן

 Sorghum bicolor סורגום
 Beta vulgaris , סילקהסלק

  Apium graveolens כרפס  – סלרי

העגבניי  Solanum lycopersicum 

 Cichorium intybus עולש תרבותי
  Allium schoenoprasum עירית

 Sorghum sudanense עשב סודני
 Vicia faba פול

 Petroselinum crispum פטרוזיליה

 Capsicum annuum פלפל
 Linum usitatissimum פשתה )גד"ש(
 Raphanus sativus צנון / צנונית

 Anthriscus cerefolium סיגית - צ'רוויל

כרוויה - קימל  Carum carvi 
 Hibiscus cannabinus קינף

 Ricinus communis קיקיון
 Cucurbita pepo קישוא
מכלוא קישוא  Cucurbita spp. 
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אקר  Lagenaria siceraria 

חרדל מצוי  -בן - רוקט  Eruca sativa 

שחליים   - רשד  Lepidium sativum 
רשומ  Foeniculum vulgare 

 Sesamum indicum שומשום
 Avena strigosa שיבולת שועל "סאיה" 

 Avena sativa שיבולת שועל 
 Secale cereale שיפון 
 Anethum graveolens   שבת -שמיר

 Phaseolus vulgaris שעועית
 Hordeum vulgare שעורה 

 Lupinus albus תורמוס תרבותי
 Zea mays תירס

 Trifolium alexandrinum תלתן אלכסנדרוני

 Trifolium repens תלתן זוחל

 Species - Part 2 חלק א' -שם נפוץ –שם עברי 

קרקעי -תלתן תת  Trifolium subterraneum 

 Spinacia oleracea תרד
זילנדי -תרד  ניו  Tetragonia tetragonoides 

 

 

 

 חלק ב': זרעי עצים ושיחים
Part 2. Tree and shrub seeds 

 Species שם נפוץ –שם עברי 
 Pinus pinea אורן הגלעין = אורן הצנובר 

 Pinus pinaster אורן החוף
 Pinus halepensis אורן ירושלים

 Pinus radiata אורן מקרין
 Pinus canariensis אורן קנרי

 Pinus brutia אורן קפריסאי )ברוטיה(

 .Eucalyptus spp םחלק מהמיני אקליפטוס

 Cupressus arizonica ברוש אריזוני
 Cupressus sempervirens ברוש מצוי

 .Acacia spp שיטה
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  חלק ג': זרעי פרחים ותבלינים
Part 3. Flower seeds 

 Species שם נפוץ –שם עברי 
 .Asparagus plumosus אספרג מנוצה

 Asparagus densiflorus אספרג צפוף פרחים
 Asclepias tuberosa אסקלפיס

 .Aster spp  חלק מהמינים -אסתר

 Moluccella laevis גביע חלק-בר

 Consolida ajacis (C. ambigua) דרבן אשכולי –בר 

 Consolida regalis (Delphinium consolida) דרבן מבודר –בר 

 .Delphinium spp חלק מהמינים -דרבנית

 Delphinium x belladonna דרבנית "כלאיים"

 Helianthus annuus חמנית נוי

 Tagetes erecta טגטס זקוף

 Tagetes tenuifolia טגטס דק עלים

 Lathyrus odoratus טופח ריחני

 .Tropaeolum spp כובע הנזיר

 Anemone coronaria כלנית מצויה
 Antirrhinum majus לוע הארי הגדול

 Ipomoea tricolor לפופית נאה

 Matthiola longipetala לונגיפטלהמנתור 

 Matthiola incana מנתור מאפיר

 Salvia officinalis מרווה רפואית

 Ranunculus asiaticus נורית אסיה

 Petunia x hybrida פטונית כלאים

 Dianthus caryophyllus ציפורן הקרניפול

 Calendula officinalis ציפורני חתול תרבותיות

 Zinnia elegans צניה עדינה

 Nigella damascena ניגלה-קצח דמשקאי

 .Lupinus spp חלק מהמינים -תורמוס
 


