
  Diseases of lettuce מחלות החסה הס  חַ ַמֲחלוֹת הַ 
 .Lactuca sativa L חסה תרבותית יתת  ּוּבר  ה ַת ס  חַ 

      
ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

ֶּב ֶּםֶּמ ֶּת ֶּכ ֶּ   Varnish spot כתםֶּמבריק יקר 
ֶּ ֶּ Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp 
ֶּ ֶּ P. viridiflava (Burkholder) Dowson  

ים-ימ ֶּת ֶּכ ֶּ יםֶָּעל  י  ק  ד  י    Bacterial leaf spot and head rot עליםֶּחיידקיים-כתמי ח 

ֶּ ֶּ Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson 
י ק  ד  י  ְךֶּח  ָקבֹוןֶּר    Bacterial soft rot ריקבוןֶּרךֶּחיידקי ר 

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

et al.  
ֶּ ֶּ Pseudomonas marginalis (Brown) Stevens 
ֶּ ֶּ   

ה  ּי  ר  ט  מּוֵיי פ  ּיוֹת ּוד  ר  ט  פ 
ּיוֹת ר  ט  ה(-)פ   ֵּביצ 

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

 Verticillium wilt דוררת תר ֶּר ֶּוֶֹּד
ֶּ ֶּ Verticillium sp. 

יתֶּה ֶּ ׁשּות   Downy mildew [of lettuce] כשותיתֶּהחסה הסֶָּח ֶּכ 
ֶּ ֶּ Bremia lactucae Regel 
  Alternaria leaf spot כתמיֶּחלפת תפ ֶּל ֶּיֶּח ֶּמ ֶּת ֶּכ ֶּ
ֶּ ֶּ Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  
יםיֶּמ ֶּת ֶּכ ֶּ   Stemphylium leaf spot כתמיֶּעליםֶּחומים יםמ ֶּחּוֶָּעל 
ֶּ ֶּ Stemphylium botryosum Wallr.  
ֶּ ֶּ Teleomorph: Pleospora tarda Simmons 
ֶּ ֶּ S. botryosum f.sp. lactucae Padhi & Snyder  
  Cercospora leaf spot כתמת תמ ֶּת ֶּכ ֶּ
ֶּ ֶּ Cercospora sp. 

ׁש קֶֹּׁשר    Damping-off, Rhizoctonia מקֶּשורש מ 
ֶּ ֶּ Rhizoctonia solani Kühn  
ֶּ ֶּ Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ת ק  מ  ק    Pythium damping-off מקמקת מ 
ֶּ ֶּ Pythium spp. 
ֶּטוֶֹּפ ֶּס ֶּ   Septoria leaf spot ספטורייתֶּהחסה הסֶָּח ֶּתֶּה ֶּי ֶּר 
ֶּ ֶּ Septoria lactucae Pass. 

ׁשֶָּא   Gray mold עובשֶּאפור רפֶֹֹּעב 



ֶּ ֶּ Botrytis cinerea Pers.:Fr. 
ֶּ ֶּ Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

חֹוןֶּה ֶּ מ    Powdery mildew [of lettuce] קימחוןֶּהחסה הסֶָּח ֶּק 

ֶּ ֶּ 
Golovinomyces cichoracearum (DC.) Heluta = G. orontii (Castagne) Heluta = Erysiphe cichoracearum 

DC. ; anamorph: Oidium sp. 
דֹוָלה יֹוָנהֶּג  ׁש    Drop (Sclerotinia rot) קשיונהֶּגדולה ק 

ֶּ ֶּ Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 
ֶּ יֹוָנהֶּק  ׁש   Sclerotinia minor קשיונהֶּקטנה הנֶָּט ֶּק 

ֶּ ֶּ Sclerotinia minor Jaggar = S. intermedia Ramsey 
יס בֹוןֶָּבס  ק    Bottom rot ריקבוןֶּבסיס ר 

ֶֶּּ Rhizoctonia solani Kühn 
ֶּ ֶּ Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 
ֶּ ֶּ   

ּיוֹת ימ   Nematodes נימיות נ 
יתֲֶּאֻרָכה ימ    Needle nematodes נימיתֶּארוכה נ 

ֶּ ֶּ Longidorus spp. 
יתֶּ ימ    Spiral nematode נימיתֶּסלילנית יתנ ֶּילֶָּל ֶּס ֶּנ 

ֶּ ֶּ Rotylenchus robustus (de Man) Filipjev 
ים יתֲֶּעָפצ  ימ    Root-knot nematodes נימיתֶּעפצים נ 

ֶּ ֶּ Meloidogyne spp. 
ֶּ ֶּ M. javanica (Treub) Chitwood 

ת ע  יתֶּפֹוצ  ימ    Lesion nematodes נימיתֶּפוצעת נ 
ֶּ ֶּ Pratylenchus spp. 
ֶּ ֶּ   

ים יפוֹנ  ג  ים ּונ  יפ  ג    Viruses and viroids נגיפים ונגיפונים נ 
  Lettuce mosaic מוזאיקתֶּהחסה הסֶָּח ֶּה ֶֶּּתיק ֶּא ֶּזֶָּמוֶֹּ
ֶּ ֶּ Lettuce mosaic virus (LMV) Potyvirus 

ֶּעוֶֹּ ֶּר  עֶֶֻּּיםק  לֶּיםב ֶּמ    Lettuce big veinֶּהחסהֶּעורקיםֶּמעוביםֶּשלֶּהסֶָּח ֶּה ֶֶּּׁש 

  Lettuce big-vein associated virus (LBVaV) Varicosavirus 

  Mirafiori lettuce virus (MiLV) Ophiovirus 
 Beet western yellows צהבוןֶּהסלק קל ֶּס ֶּבֹוןֶּה ֶּהֲֶּצ ֶּ
ֶּ ֶּ Beet western yellows virus (BMYV) Polerovirus 
ֶּ ֶּ   

ים ּי  יוֹלוֹג  יז  ים פ  ע  ג   Physiological disorders פיזיולוגייםפגעים  פ 
  Tipburn קצהֶּחרוך ְךרּוהֶּחֶָּצ ֶָּקֶּ
ֶּ ֶּ  Calcium deficiency and high temperature 



 


