Diseases of crucifers
Kohlrabi
Brassica caulorapa Pasq. = B. oleracea var. caulo-rapa DC.
Turnip
Brassica rapa L. = B. campestris L. esculenta
Chinese cabbage
Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour) Hanelt
White cabbage, red cabbage
Brassica oleracea L. var. capitata L.
Cauliflower
Brassica oleracea L. var botrytis L.
Broccoli
Brassica oleracea L. var. italica Plen.
Brussels sprouts
Brassica oleracea L. var. gemmifera (DC.) Zenker.
Cultivated radish
Raphanus sativus L. = R. raphanistrum L. var. sativus (L.) Beck
Small radish
Raphanus sativus L. = R. raphanistrum L. var. sativus (L.) Beck
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Bacteria
Bacterial soft rot Erwinia
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey
et al.
Xanthomonas black rot
Xanthomonas campestris pv. campestris (Pammel) Dowson
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Clubroot
Plasmodiophora brassicae Woronin
Verticillium wilt
Verticillium sp.
V. dahliae Kleb.
White rust and staghead
Albugo candida (Pers.) Kunze

מחלות המצליבים
קולרבי
כרוב הקלח = כ' הפקעת
לפת
כרוב הלפת
כרוב סיני
כרוב סיני
 כ' אדום,כרוב לבן
כרוב הגינה
כרובית

מַ חֲלֹות הַַמַַצַלַיבַים
קֹולַ ַַרבַי
כַרּוב הַַקַ ַַלח = כ' הַַפַקַַעַַת
לַפַת
כַרּוב הַַלַפַת
כַרּוב סַינַי
כַרּוב סַינַי
 כ' אַדַם,כַרּוב לַבַן
כַרּוב הַַגַנַה
כַרּובַית

ברוקולי

בַרֹוקֹולַי

כרוב ניצנים

כַרּוב נַצַנַים

צנון
צנון הגינה
צנונית
צנון הגינה

צַנֹון
צַנֹון הַַ ַגנַה
צַנֹונַית
צַנֹון הַַגַנַה

חיידקים
ריקבון רך חיידקי

חַ ידַ קים
ִרקָּ בֹון ַרְך חַ יְדַ קִ י

שחרת גידים

ידים
ִַׁ שחַׁרַׁת ִַׁג
ַַׁ

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
אצבעת הכרוביים

פטרּיֹות ּודמּויֵי פטרּיה
)בֵ יצה-(פטרּיֹות
אַׁ ְַׁצ ַַׁב ַַׁעת ַַׁה ְַׁכרּו ִַׁבִַׁיים

דוררת

דֹורַׁרַׁת

חילדון לבן

ִַׁח ַָּׁלדֹון ַָּׁל ַָּׁבן

Damping-off
Fusarium spp.
Alternaria [of crucifers]; black spot [of crucifers]; leaf spot [of crucifers]; stem spot [of crucifers]; pod spot [of
crucifers]
Alternaria spp.
A. brassicae (Berk.) Sacc.
A. brassicicola (Schwein.) Wiltshire
A. raphani Groves & Skolko
Downy mildew [of brassica], staghead
Peronospora parasitica (Pers.: Fr.) Fr. = Hyaloperonospora sp.
Bottom rot, damping-off, headrot, seedling root rot, wire stem, and basal stem rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium damping-off
Pythium spp.
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Crucifer yellows
Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr.
Powdery mildew [of crucifers]
Erysiphe betae (Vaňha) Weltzien = E. polygoni DC. ; anamorph: Oidium sp.
Sclerotinia stem rot and watery soft rot
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Black-leg and Phoma root rot
Phoma lingam (Tode: Fr.) Desmaz.
Teleomorph: Leptosphaeria maculans (Desmaz.) Ces. & De Not.
Nematodes
Cyst nematode of crucifers
Heterodera cruciferae Franklin
Pin nematode
Paratylenchus spp.
Beet cyst nematode
Heterodera schachtii Schmidt
Root-knot nematodes

חולי נופל

חֹ לִ י נֹופֵ ל

חלפת המצליבים

יבים
ִַׁ ַַׁחלַׁפַׁת ַַׁה ַַׁמ ְַׁצ ִַׁל

כשותית המצליבים

יבים
ִַׁ שּותית ַַׁה ַַׁמ ְַׁצ ִַׁל
ִ ְכ

מק שורש

מַ ק שֹ רש

מקמקת

מַ קְ מקת

עובש אפור

עֹ בש ַָּׁא ַֹׁפר

צהבון המצליבים

יבים
ִַׁ ַַׁצהַׁבֹון ַַׁה ַַׁמ ְַׁצ ִַׁל

קמחוןַׁהמצליבים

יבים
ִַׁ קִ ְמחֹון ַַׁה ַַׁמ ְַׁצ ִַׁל

קשיונה גדולה

קִ ְשיֹו ַָּׁנה גְ דֹולָּה

שורשַׁשחור-רקבון

שֹ רש שָּ חֹר-ִרקְ בֹון

נימיות
נימית מצליבים משולחפת

נימּיֹות
יבים ְַׁמשַׁ ְַׁלחַׁפַׁת
ִַׁ נִימית ַַׁמ ְַׁצ ִַׁל
ִ

נימית סיכנית

נִימית ִסכָּנִית
ִ

נימית סלק משולחפת

נִימית סַׁלַׁק ְַׁמשַׁ ְַׁלחַׁפַׁת
ִ

נימית עפצים

נִימית עפָּ צִ ים
ִ

Meloidogyne spp.
Lesion nematode
Pratylenchus pratensis (de Man) Filipjev
Viruses and viroids
Cauliflower mosaic
Cauliflower mosaic virus (CaMV) Caulimovirus
Turnip mosaic
Turnip mosaic virus (TuMV) Potyvirus

נימית פוצעת

ּפֹוצעַת
ַַׁ נִימית
ִ

נגיפים ונגיפונים
מוזאיקת הכרובית

נגיפים ּונגיפֹונים
מֹוז ִָּאיקַ ת ַַׁה ְַׁכרּו ִַׁבית

מוזאיקת הלפת

מֹוז ִָּאיקַ ת ַַׁהלַׁפַׁת

