
 Diseases of celery מחלות הכרפס )סלרי( י(ר  ל  ס )ס  פַ ר  כַ ַמֲחלוֹת הַ 
 .Apium graveolens L כרפס ריחני ינ  יח  ס ר  פַ ר  כַ 

 Celery כרפס עלים יםל  ס ע  פַ ר  כַ 

  Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) DC. 
 Celeriac כרפס שורש ס ֹשֶרשפַ ר  כַ 

    Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) DC. 

      
ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

יםִּימ ִּת ִּכ ִּ יםִָּעל  י  ַדק  ִַּחי 
ִּיםי ִּכ ִּכ ִּו ִּּסב

כתמיִּעליםִּחיידקייםִּ
 Bacterial leaf spots of Umbelliferaeִּבסוככיים

ִִּּXanthomonas campestris pv. carotae 
י ַדק  ןִַּרְךִַּחי  ָקבו   Bacterial soft rot ריקבוןִּרךִּחיידקי ר 

    
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey 

et al.  

      
ה  ּי  ר  ט  י פ  מּוי  ּיוֹת ּוד  ר  ט  פ 

ּיוֹת ר  ט  ה(-)פ  יצ   ב 
פטריות ודמויי פטרייה 

 Fungi and fungus-like (Oomycetes) )פטריות ביצה(

ןִּהִַּ דו   Umbelliferae rust חלדוןִּהסוככיים יםי ִּכ ִּכ ִּו ִּּסֶחל 

    Uromyces lineolatus (Desm.) Schroet.  
יםיִּמ ִּת ִּכ ִּ  Parsley leaf spot (late blight ) כתמיִּעליםִּ ָעל 

    Septoria apiicola Spegazzini 
 Cercospora leaf spot (early blight) כתמתִּתמִֶֶּתִּכִַּ

    Cercospora apii Fresen. 
 Rhizoctonia stalk rot מקִּשורש ַמקִּש ֶרש

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 
ֶמֶקת  Pythium root rot מקמקת ַמק 

    Pythium sp. 
 Gray mold עובשִּאפור רפ ִּע ֶבשִָּא

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 
ןִַּמֶגֶלתה ִּצִַּ  Fusarium yellows צהבוןִּמגלת בו 

    Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen 

    F. roseum Gibbosum 

    F. solani (Mart.) Sacc. 

    
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria 

haematococca Berk. & Broome  



    F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld.  

    Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth  
ִּ  Powdery mildew קימחון ןחו ִּמִָּק 

    Oidium sp. 
ןִַּהָבָטָטה יו  ש   Charcoal rot קישיוןִּהבטטה ק 

    
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola 

Taubenh. 
ס פ  ל  ןִּרו  יו  ש   Southern blight קישיוןִּרולפס ק 

    Sclerotium rolfsii Sacc. 

     Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough  
ָלה דו  ָנהִּג  יו  ש   White mold קשיונהִּגדולה ק 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

      
ּיוֹת ימ   Nematodes נימיות נ 

ֻרָכה יתִּא  ימ   Needle nematode נימיתִּארוכה נ 

    Longidorus vineacola Sturhan & Weischer  
ים ָפצ  יתִּע  ימ   Root-knot nematodes נימיתִּעפצים נ 

    Meloidogyne spp. 

      
ים יפוֹנ  ג  ים ּונ  יפ  ג   Viruses and viroids נגיפים ונגיפונים נ 

יַקת ָזא  ִּכִַּהִִַּּמו    Celery mosaic מוזאיקתִּהכרפס ספִַּר 

    Celery mosaic virus (CeMV) Potyvirus 
יַקת ָזא   Cucumber mosaic מוזאיקתִּהמלפפון ןפו ִּפ ִּלִָּמ ִּהִִַּּמו 

    Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus 

      
ים ַדקוֹנ   Phytoplasma חיידקונים ַחי 

ן ָהבו   Yellowing ציהבון צ 

   
ים ּי  יוֹלוֹג  יז  ים פ  ע  ג   Physiological disorders פיזיולוגייםפגעים  פ 

  Cracked stem גבעולִּסדוקִּקדּולִּסִָּעו ִּב ִּג ִּ

    Boron deficiency 
 Black heart לבִּשחור רח ִּבִּשִָּל ִּ

    Calcium deficiency 
 Petiole hollowness חלילותִּפטוטרות חלילותִּפטוטרות

  Stress 

 


