Diseases of anemone
Anemone coronaria L.
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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.

מחלות הכלנית
כלנית מצויה

מַ חֲלֹות הַַכַַלַנַית
כַַלַנַית מַצּויַה

חיידקים
עפץ חיידקי

חַ ידַ קים
עָפָץ חָיְדָקָי

ריקבון רך חיידקי

רקבֹון רְך חיְדקי

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
גחלון

פטרּיֹות ּודמּויֵי פטרּיה
)בֵ יצה-(פטרּיֹות
גחֲלֹון

חלדון הגלעיניים והכלנית

חָלְָדֹון הָגָלְָעָינָיָים וְָהָכָלָנָית

כשותית הכלנית

כְ ׁשּותית הָכָלָנָית

כתמי חלפת

כ ְתמֵ י חלפת

מקמקת

מָקְ מקת

מק שורש

מק ׁשֹׁ רׁש

סלסול עלי הכלנית

סָלְָסּול ֲָע ֵָלי הָכָלָנָית

עובש אפור

עֹׁ בׁש אָפָֹׁר

עובש שחור

עֹׁ בׁש ׁשָחָֹׁר

פצע שחור

פָצָע ׁשָחָֹׁר

Powdery mildew
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

קימחון

קָמָחֹון

קשיונה גדולה

ק ְׁשיֹונָה גְ דֹולָה

קשיוןָרולפס

ק ְׁשיֹון רֹולְ פְ ס

שחרת הכלנית

ׁשָחָרָת הָכָלָנָית

נימיות
נימית כידונית

נימּיֹות
נימית כָידֹונָית

נימית עפצים

נימית עֲפצים

נגיפים ונגיפונים
החמת הטבק

נגיפים ּונגיפֹונים
החמת הטבק

כתמי נבילת העגבנייה

כ ְתמֵ י נְָבָילָת העגְ בניה

מוזאיקת הלפת

מֹוזאיקת הָלָפָת

מוזאיקת המלפפון

מֹוזאיקת ה ְמלפְ פֹון

חיידקונים
עיוות פרחים

חַַידַַקֹונַים
עּוּות פְ רחים

