
ַּוּנהַַ ַמֲחלֹות  Diseases of buttercup הנורית מחלות יתר 

ַנּו  .Ranunculus asiaticus L אסיה נורית היַ סַ אַַ יתר 

      

ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

ים-ימ ִּת ִּכ ִּ י ִּ ָעל  ַדק   Bacterial leaf spot חיידקיים עלים-כתמי יםַחי 

    Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson 

    Pseudomonas syringae Van Hall  

  Crown gall חיידקי עפץ יק ִּדִַּי ִּחִַּ ץפִָּעִָּ

    
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith 

& Townsend) Conn  

ָקבֹון י ַרְך ר  ַדק   Bacterial soft rot חיידקי רך ריקבון ַחי 

    
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) 

Bergey et al.  

   

ּיֹות ר  ט  מּוֵיי פ  ּי ה ּוד  ר  ט   פ 

ּיֹות) ר  ט  ה-פ   (ֵביצ 

 פטרייה ודמויי פטריות

 (ביצה פטריות)
Fungi and fungus-like (Oomycetes) 

 Anthracnose, colletotrichum blight גחלון ַגֲחלֹון

    Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz.& Sacc. 

    Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk  

ית ׁשּות  ִּּוּנהִַּ כ   Downy mildew [of buttercup] הנורית כשותית יתר 

    Peronospora sp. 

י מ  ת  ת כ  פֶּ  Alternaria leaf spot חלפת כתמי ַחלֶּ

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

י מ  ת  ִּלִַּמּוָרִּ כ   Ramularia leaf spot רמולריה כתמי היִָּר 

    Ramularia sp. 

לֶּת ִּּוּנהִַּ ַמגֶּ  Fusarium wilt of buttercup הנורית מגלת יתר 

    Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen f. sp. ranunculi 

ׁש ַמק רֶּ  Rhizoctonia שורש מק ׁשֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ת קֶּ מֶּ  Pythium root rot מקמקת ַמק 

    Pythium sp. 

ׁש בֶּ  Gray mold אפור עובש רפִֹּׁאִָּ עֹׁ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

ׁש בֶּ  Green mold ירוק עובש קרִֹּׁיִָּ עֹׁ



    Penicillium spp. 

ִּּוּנהִַּ ןחֹומ ִּק ִּ  Powdery mildew [of buttercup] הנוריתִּקמחון יתר 

    Erysiphe nitida (Wallr.) Rabenh. ; anamorph: Oidium sp. 

יֹון ׁש  ס ק  פ    Southern blight רולפסִּוןקשי רֹול 

    Sclerotium rolfsii Sacc. 

     Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough  

יֹונִָּ ׁש  דֹוָלה הק   White mold גדולה קשיונה ג 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

בֹון ק   Fusarium stem rot גבעולִּרקבון לעֹוב ִּג ִּ ר 

    Fusarium solani (Mart.) Sacc. 

    
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria 

haematococca Berk. & Broome  

      

ּיֹות ימ   Nematodes נימיות נ 

ית ימ   Needle nematode ארוכה נימית הכִָּר ִּאֲִּ נ 

    Longidorus sp. 

ית ימ  ים נ   Root-knot nematodes עפצים נימית ֲעָפצ 

    Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood 

ית ימ  ת ּפֹוַצַעת נ  רֶּ  Lesion nematode [penetrating] חודרת פוצעת נימית חֹודֶּ

    Pratylenchus penetrans (Cobb) Chitwood & Oteifa 

      

ים יפ  ג  גַ  נ  יםּונ   Viruses and viroids ונגיפונים נגיפים יפֹונ 

ָחַמת  Tobacco necrosis הטבק החמת ַהַטָבק הֶּ

    Tobacco necrosis virus (TNV) Necrovirus 

יַקת   Turnip mosaic הלפת מוזאיקת תפִֶּּלִֶּּהִַּ מֹוָזא 

    Turnip mosaic virus (TuMV) Potyvirus 

יַקת פֹון מֹוָזא  ָלפ    Cucumber mosaic המלפפון מוזאיקת ַהמ 

     Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus 

      

דקונים  Phytoplasma חיידקונים חי 

ּוּות ָהַרתו ע  ים ַהב  ָרח   Flower distortion פרחים והבהרת עיוות ּפ 

    Phytoplasma 

 

 



 


