Diseases of buttercup
Ranunculus asiaticus L.
Bacteria
Bacterial leaf spot
Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson
Pseudomonas syringae Van Hall
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 gloeosporioides (Penz.) Penz.& Sacc.
Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk
Downy mildew [of buttercup]
Peronospora sp.
Alternaria leaf spot
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Ramularia leaf spot
Ramularia sp.
Fusarium wilt of buttercup
Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen f. sp. ranunculi
Rhizoctonia
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
Green mold

מחלות הנורית
נורית אסיה

מַ חֲלֹות הַַּנּו ַרית
נּו ַרית אַַסַיַה

חיידקים
עלים חיידקיים-כתמי

חַ ידַ קים
עָ לים חַ ידַ קיִּים-כִּתִּמִּי

עפץ חיידקי

ִָּע ִָּפץ ִַּחיִּ ִַּדקִּי

ריקבון רך חיידקי

רקָ בֹון ַרְך חַ ידַ קי

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
גחלון

פטרּיֹות ּודמּויֵי פטרּיה
)בֵ יצה-(פטרּיֹות
ַגחֲלֹון

כשותית הנורית

כׁשּותית ִַּהּנּו ִּרית

כתמי חלפת

כתמי חַ לֶּפֶּת

כתמי רמולריה

כתמי רִָּמּו ִַּל ִּרִָּיה

מגלת הנורית

מַ ֶּגלֶּת ִַּהּנּו ִּרית

מק שורש

מַ ק ׁשֹׁ ֶּרׁש

מקמקת

מַ קמֶּ קֶּ ת

עובש אפור

עֹׁ בֶּ ׁש ִָּא ִֹּׁפר

עובש ירוק

עֹׁ בֶּ ׁש ִָּי ִֹּׁרק

Penicillium spp.
Powdery mildew [of buttercup]
Erysiphe nitida (Wallr.) Rabenh. ; anamorph: Oidium sp.
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Fusarium stem rot
Fusarium solani (Mart.) Sacc.
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria
haematococca Berk. & Broome
Nematodes
Needle nematode
Longidorus sp.
Root-knot nematodes
Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood
Lesion nematode [penetrating]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Chitwood & Oteifa
Viruses and viroids
Tobacco necrosis
Tobacco necrosis virus (TNV) Necrovirus
Turnip mosaic
Turnip mosaic virus (TuMV) Potyvirus
Cucumber mosaic
Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus
Phytoplasma
Flower distortion
Phytoplasma

קמחוןִּהנורית

קִּמִּחֹון ִַּהּנּו ִּרית

קשיוןִּרולפס

קׁשיֹון רֹולפס

קשיונה גדולה

קׁשיֹו ִָּנה גדֹולָה

רקבוןִּגבעול

רקבֹון גִּבִּעֹול

נימיות
נימית ארוכה

נימּיֹות
נימית ֲִּארִּ ִָּכה

נימית עפצים

נימית עֲפָ צים

נימית פוצעת חודרת

נימית ּפֹוצַ עַת חֹודֶּ ֶּרת

נגיפים ונגיפונים
החמת הטבק

נגיפים ּונגַיפֹונים
הֶּ חָ מַ ת הַ טַ בָ ק

מוזאיקת הלפת

מֹוזָאיקַ ת ִַּה ִֶּּל ִֶּּפת

מוזאיקת המלפפון

מֹוזָאיקַ ת הַ מלָפפֹון

חיידקונים
עיוות והבהרת פרחים

חידקונים
עּוּות והַ בהָ ַרת ּפ ָרחים

