Diseases of celery
)מחלות הכרפס (סלרי
)מַ חֲלֹות הַַכַַ ַרפַַס (סַלַ ַרי
Apium graveolens L.
כרפס ריחני
כַַ ַרפַַס ַריחַנַי
Celery
כרפס עלים
כַַ ַרפַַס עַלַים
Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) DC.
Celeriac
כרפס שורש
כַַ ַרפַַס שֹׁ ֶרש
Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) DC.
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Bacteria
חיידקים
חַ ידַ קים
Bacterial leaf spots of Umbelliferae
כִּתִּמִּי עָ לים חַ ידַ קיים בּסֹוכִּכִּיִּים כתמי עלים חיידקיים בסוככיים
Xanthomonas campestris pv. carotae
Bacterial soft rot
ריקבון רך חיידקי
רקָ בֹון ַרְך חַ ידַ קי
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey
et al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Umbelliferae rust
Uromyces lineolatus (Desm.) Schroet.
Parsley leaf spot (late blight )
Septoria apiicola Spegazzini
Cercospora leaf spot (early blight)
Cercospora apii Fresen.
Rhizoctonia stalk rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium root rot
Pythium sp.
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Fusarium yellows
Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen
F. roseum Gibbosum
F. solani (Mart.) Sacc.
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria
haematococca Berk. & Broome

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
חלדון הסוככיים

פטרּיֹות ּודמּויי פטרּיה
)ביצה-(פטרּיֹות
חֶ לדֹון ִַּהּסֹוכִּכִּיִּים

כתמי עלים

כִּתִּמִּי עָ לים

כתמת

ִַּכ ִֶּת ִֶּמת

מק שורש

מַ ק שֹׁ ֶרש

מקמקת

מַ קמֶ קֶ ת

עובש אפור

עֹׁ בֶ ש ִָּא ִֹּׁפר

צהבון מגלת

ִַּצהִּבֹון מַ ֶגלֶת

F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld.
Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth
Powdery mildew
Oidium sp.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
Taubenh.
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Nematodes
Needle nematode
Longidorus vineacola Sturhan & Weischer
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Viruses and viroids
Celery mosaic
Celery mosaic virus (CeMV) Potyvirus
Cucumber mosaic
Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus
Phytoplasma
Yellowing
Physiological disorders
Cracked stem
Boron deficiency
Black heart
Calcium deficiency
Petiole hollowness
Stress

קימחון

קִּ ִָּמחֹון

קשיוןִּהבטטה

קשיֹון הַ בָ טָ טָ ה

קשיוןִּרולפס

קשיֹון רֹולפס

קשיונה גדולה

קשיֹו ִָּנה גדֹולָה

נימיות
נימית ארוכה

נימּיֹות
נימית ארֻ כָה

נימית עפצים

נימית עפָ צים

נגיפים ונגיפונים
מוזאיקת הכרפס

נגיפים ּונגיפֹונים
מֹוזָאיקַ ת ִַּה ִַּכ ִּר ִַּפס

מוזאיקת המלפפון

מֹוזָאיקַ ת ִַּהמִּ ִָּלפִּפֹון

חיידקונים
ציהבון

חַ ידַ קֹונים
צהָ בֹון

פגעים פיזיולוגיים
גבעול סדוק

פגעים פיזיֹולֹוגּיים
גִּבִּעֹול ִָּסדּוק

לב שחור

ש ִֹּׁחר
ִָּ לִּב

חלילותִּפטוטרות

חלילותִּפטוטרות

