
 Diseases of rose מחלות הוורד דר  ו  ַמֲחלוֹת הַ 
 .Rosa spp מיני ורד דר  י ו  ינ  מ  

      
ים  Bacteria חיידקים ַחְיַדק 

  Crown gall עפץ חיידקי יק  ד  י  ח  עפץ 

    
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith & 

Townsend) Conn  

      
ה  ּיָּ ְטר  י פ  ּיוֹת וְדמוי  ְטר  פ 

ּיוֹת ְטר  ה(-)פ  יצָּ  ב 
פטריות ודמויי פטרייה 

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

  Verticillium wilt דוררת דֹוֶרֶרת

    Verticillium dahliae Kleb. 
י ת  לֹוד  יפ  יםד   Fungal canker, diplodia canker דיפלודיית ענפים ֲעָנפ 

    Diplodia sp. 
דֹון ה    Rose rust חלדון הוורד דֶר וֶ ֶחל 

    Phragmidium sp. 
ע יב ֶגז    Common stem canker כיב גזע כ 

    Coniothyrium fuckelii Sacc. 

    Teleomorph: Diapleella coniothyrium (Fuckel) Barr 
יב    Crown canker כיב צוואר שורש ֹשֶרש ארו  צ  כ 

    Cylindrocladium scoparium Morg. 

    Teleomorph: Calonectria kyotensis Terashita 
ית ה   שות   Downy mildew [of rose] כשותית הוורד דֶר וֶ כ 

    Peronospora sparsa Berk. 
ֶלֶפת ֵמי ח  ת    Alternaria leaf spot כתמי חלפת כ 

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl. 
ֶוֶרד ים ב  ֹחר  ים ש  ָתמ   Leaf spot [Marssonina], black spot [of rose] כתמים שחורים בורד כ 

     Marssonina rosae (Lib.) Died. 

    Teleomorph: Diplocarpon rosae Wolf 
ֶתֶמת   Cercospora leaf spot כתמת כ 

    Cercospora sp. 
ק  Rhizoctonia rot מק שורש ֹשֶרש מ 

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 
  Botrytis blight (bud, twig, and flower; also cane canker) עובש אפור רפֹ ֹעֶבש ָא

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 



    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 
  Powdery mildew [of rose] קימחון הוורד דֶר וֶ ן ה  חוֹ מ  ק  

    
Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary var. rosae Woronich. = Sphaerotheca pannosa (Wallr.:Fr.) Lév. 

var. rosae Woronich.; anamorph: Oidium sp. 
ָבָטָטה יֹון ה  ש   Charcoal rot קישיון הבטטה ק 

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

Taubenh. 
 Fusarium rot ריקבון מגלת תלֶ גֶ ן מ  בוֹ ק  ר  

    Fusarium roseum Gibbosum 

    F. solani (Mart.) Sacc. 

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

haematococca Berk. & Broome  
 Cylindrocarpon Root Rot שורש כהה ההֶ ֹשֶרש כֵ 

    Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten = Ramularia destructans Zinssmeister 

    
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria radicicola 

Gerlach & Nilsson  

      
ּיוֹת ימ   Nematodes נימיות נ 

ים  ית ֲעָפצ  ימ    Root-knot nematode נימית עפצים  נ 

    Meloidogyne hapla Chitwood  
ית פ ימ    Lesion nematode נימית פוצעת תע  צ  וֹ נ 

    Pratylenchus vulnus Allen & Jensen 

      
ים יפוֹנ  ים וְנג  יפ   Viruses and viroids נגיפים ונגיפונים ְנג 

 Prunus Necrotic Ring spot גלעיניים טבעתינמק  ית  ע  ב  ט   יםי  ינ  ע  ל  ג  ק מֶ נֶ 

    Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV) Ilarvirus 

 


