Diseases of anemone
Anemone coronaria L.
Bacteria
Crown gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens
(Smith & Townsend) Conn
Bacterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora
(Jones) Bergey et al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Anthracnose, colletotrichum blight
Colletotrichum gleosporoides (Penz.) Penz. & Sacc.
Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk
Stone fruits and anemone rust
Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzschel & Litv. = T. pruni spinosae var. discolor
Downy mildew [of anemone]
Peronospora anemones Tramier
Alternaria leaf spot
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Pythium root rot
Pythium ultimum Trow
Rhizoctonia root rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Anemone leaf curl
Colletotrichum acutatum Simmonds = Glomerella acutata Guerber & Correll
Botrytis collar rot
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Black mold, aspergillus mold
Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson = A. niger Van Tieghem
Black wound, myrothecium canker
Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc.
Powdery mildew

מחלות הכלנית
כלנית מצויה

מַ חֲלֹות הַ כַ לָּנִ ית
כַ לָּנִ ית ְמצּויָּה

חיידקים
עפץ חיידקי

חַ יְ דַ קִ ים
עָפָץ חַ יְ דַ קִּ י

ריקבון רך חיידקי

ִּרקָ בֹון ַרְך חַ יְ דַ קִּ י

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
גחלון

ּודמּויֵי פִ ְט ִרּיָּה
ְ פִ ְט ִרּיֹות
)בֵ יצָּ ה-(פִ ְט ִרּיֹות
ַגחֲלֹון

חלדון הגלעיניים והכלנית

חֶ לְ דֹון הַ גַלְ עִּ ינִּ יִּ ים וְ הַ ַכלָנִּ ית

כשותית הכלנית

ׁשּותית הַ ַכלָנִּ ית
ִּ ְכ

כתמי חלפת

כִּ ְתמֵ י חַ לֶפֶת

מקמקת

מַ קְ מֶ קֶ ת

מק שורש

מַ ק ׁשֹׁ ֶרׁש

סלסול עלי הכלנית

ִּסלְ סּול ֲעלֵי הַ ַכלָנִּ ית

עובש אפור

עֹׁ בֶ ׁש אָ פֹׁ ר

עובש שחור

עֹׁ בֶ ׁש ׁשָ חֹׁ ר

פצע שחור

פֶצַ ע ׁשָ חֹׁ ר

קימחון

קִּ מָ חֹון

Oidium sp.
Sclerotinia blight
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
Phoma [of anemone]
Phoma sp.
Nematodes
Lance nematode
Hoplolaimus sp.
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Viruses and viroids
Tobacco necrosis
Tobacco necrosis virus (TNV) Necrovirus
Tomato spotted wilt
Tomato spotted wilt virus (TSWV) Tospovirus
Turnip mosaic
Turnip mosaic virus (TuMV) Potyvirus
Cucumber mosaic
Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus
Phytoplasma
Flower malformation, flower distortion
Phytoplasma, clover proliferation

קשיונה גדולה

קִּ ְׁשיֹונָה גְ דֹולָה

קישיון רולפס

קִּ ְׁשיֹון רֹולְ פְ ס

שחרת הכלנית

ׁשַ חֶ ֶרת הַ ַכלָנִּ ית

נימיות
נימית כידונית

ימּיֹות
ִ ִנ
ימית כִּ ידֹונִּ ית
ִּ ִּנ

נימית עפצים

ימית עֲפָצִּ ים
ִּ ִּנ

נגיפים ונגיפונים
החמת הטבק

נְ גִ יפִ ים ּונְ גִ יפֹונִ ים
הֶ חָ מַ ת הַ טַ בָ ק

כתמי נבילת העגבנייה

כִּ ְתמֵ י נְ בִּ ילַת הָ עַ גְ בָ נִּ יָה

מוזאיקת הלפת

מֹוז ִָּאיקַ ת הַ לֶפֶת

מוזאיקת המלפפון

מֹוז ִָּאיקַ ת הַ ְמלָפְ פֹון

חיידקונים
עיוות פרחים

חַ יְ דַ קֹונִ ים
עִּ ּוּות פְ ָרחִּ ים

