Diseases of lettuce
Lactuca sativa L.

מחלות החסה
חסה תרבותית

מַ חֲלֹות הַַחַַסַה
חַַסַה תַַ ַרּבּותַית

חיידקים
כתם מבריק

חַ ידַ קים
כֶּתֶּם מֶּבֶּ ֶּריק

עלים חיידקיים-כתמי

עָ לים חידקיים-כֶּתֶּמֶּי

ריקבון רך חיידקי

רקָ בֹון רְך חידקי

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
דוררת

פטרּיֹות ּודמּויֵי פטרּיה
)ּבֵ יצה-(פטרּיֹות
דֹורֶּרֶּת

כשותית החסה

כׁשּותֶּית הֶּחֶּ ֶָּסה

כתמי חלפת

כֶּתֶּמֶּי חֶּלֶּפֶּת

כתמי עלים חומים

כֶּתֶּמֶּי עָ לים חּומֶּים

כתמת

כֶּתֶּמֶּת

מק שורש

מק ׁשֹׁ רׁש

מקמקת

מקמקת

ספטוריית החסה

סֶּפֶּטֹו ֶּריֶּת הֶּחֶּ ֶָּסה
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Bacteria
Varnish spot
Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp
P. viridiflava (Burkholder) Dowson
Bacterial leaf spot and head rot
Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson
Bacterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey
et al.
Pseudomonas marginalis (Brown) Stevens
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Verticillium wilt
Verticillium sp.
Downy mildew [of lettuce]
Bremia lactucae Regel
Alternaria leaf spot
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Stemphylium leaf spot
Stemphylium botryosum Wallr.
Teleomorph: Pleospora tarda Simmons
S. botryosum f.sp. lactucae Padhi & Snyder
Cercospora leaf spot
Cercospora sp.
Damping-off, Rhizoctonia
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium damping-off
Pythium spp.
Septoria leaf spot

Septoria lactucae Pass.
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Powdery mildew [of lettuce]
Golovinomyces cichoracearum (DC.) Heluta = G. orontii (Castagne) Heluta = Erysiphe cichoracearum
DC. ; anamorph: Oidium sp.
Drop (Sclerotinia rot)
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Sclerotinia minor
Sclerotinia minor Jaggar = S. intermedia Ramsey
Bottom rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Nematodes
Needle nematodes
Longidorus spp.
Spiral nematode
Rotylenchus robustus (de Man) Filipjev
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
M. javanica (Treub) Chitwood
Lesion nematodes
Pratylenchus spp.
Viruses and viroids
Lettuce chlorosis virus
Lettuce chlorosis virus (LCV) closterovirus
Lettuce mosaic
Lettuce mosaic virus (LMV) Potyvirus
Lettuce big vein
Lettuce big-vein associated virus (LBVaV) Varicosavirus

עובש אפור

עֹׁ בׁש ֶָּא ֶֹּׁפר

קמחוןֶּהחסה

קמחֹון הֶּחֶּ ֶָּסה

קשיונה גדולה

קׁשיֹו ֶָּנה גדֹולָה

קשיונה קטנה

קׁשיֹונָה קֶּטֶּ ֶָּנה

רקבוןֶּבסיס

רקבֹון בָ סיס

נימיות
נימית ארוכה

נימּיֹות
נימית אֲרֻ כָה

נימית סלילנית

נימית סֶּלֶּי ֶָּלנֶּית

נימית עפצים

נימית עֲפָ צים

נימית פוצעת

נימית פֹוצעת

נגיפים ונגיפונים
ֶּ הצהבתֶּהחסה

נגיפים ּונגיפֹונים
ֶּ הצהָ בֶּתֶּהחסָ ה

מוזאיקת החסה

מֹו ֶָּזאֶּיקֶּת הֶּחֶּ ֶָּסה

עורקים מעובים של החסה

עֹו ֶּרקֶּים מ ֶֻּעבֶּים ׁשל הֶּחֶּ ֶָּסה

Mirafiori lettuce virus (MiLV) Ophiovirus
Beet western yellows
Beet western yellows virus (BMYV) Polerovirus
Physiological disorders
Tipburn
Calcium deficiency and high temperature

צהבון הסלק

צֶּ ֲֶּהבֹון הֶּסֶּלֶּק

פגעים פיזיולוגיים
קצה חרוך

פגעים פיזיֹולֹוגּיים
ֶָּקצֶּה ֶָּחרּוְך

