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ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

  Crown gall חיידקי ץעפ יקָ ְידָ חָ  ץפָ עָ 

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

Townsend) Conn  

בֹון ק  ְך ר  י ר  ק  ְיד   Bacterial soft rot חיידקי רך ריקבון ח 

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

et al.  

      

ּיֹות ר  ט  מּוי י פ  ּי ה ּוד  ר  ט   פ 

ּיֹות) ר  ט  ה-פ  יצ   (ב 

 פטרייה ודמויי פטריות

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

  Carnation rust הציפורן חלדון ןר ָפָ צָ הָ  ןדֹולְָחָ 

    Uromyces dianthi (Pers.:Pers.) Niessl 

 Alternaria blight of carnation הציפורן חלפת ןר ָפָ צָ הָ  תפָ לָ חָ 

    Alternaria dianthi Stevens & Hall 

 Alternaria blight [of carnation flowers] ציפורןה פרחי חלפת ןר ָפָ צָ הָ  יחָ ְרָפָ  תפָ לָ חָ 

    Alternaria dianthicola Neergaard 

ית  Downy mildew [of carnation] הציפורן כשותית ןר ָפָ צָ הָ  ְכׁשּות 

    Peronospora dianthicola Barthelet 

ל ת ג   Fusarium wilt of carnation הציפורן מגלת ןר ָפָ צָ הָ  מ 

    Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. dianthi (Prill. & Delacr.) Snyder & Hans. 

ל ת ג   Pink fusarium ורודה מגלת הדָ רָ וְָ מ 

    Fusarium equiseti (Corda) Sacc. = F. roseum Kendall 

ק ׁש מ  ר    Rhizoctonia stem rot שורש מק ׁש 

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ׁש ב    Gray mold אפור עובש רפָ אָ  ע 

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

 Powdery mildew קימחון ןחֹומָ קָ 

    
Golovinomyces cichoracearum (DC.) Heluta = G. orontii (Castagne) Heluta = Erysiphe cichoracearum 

DC.; anamorph: Oidium sp. 

ְׁשיֹון   Southern blight רולפסָיוןקש רֹוְלְפס ק 



    Sclerotium rolfsii Sacc. 

     Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough  

ְׁשיֹונ ה   Sclerotinia flower rot גדולה קשיונה ְגדֹול ה ק 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

בֹון ק   Fusarium rot מגלת ריקבון תלָ גָ מָ ָר 

    Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg 

    Teleomorph: Giberella intermedia (Kuhlman) Samuels, Nirenberg & Seifert  

      

ּיֹות ימ   Nematodes ימיותנ נ 

ית ימ  ים נ  צ   Root-knot nematodes עפצים נימית ֲעפ 

    Meloidogyne spp. 

    M. javanica (Treub) Chitwood 

ית ימ   Cyst nematode of clover משולחפת תלתן נימית תפָ חָ לְָׁשָ מְָ ןתָ לְָתָ  נ 

    Heterodera trifolii (Goffart) Raski & Hart = H. shachtii var. trifolii Goffart 

      

ים יפ  ג  ים נ  יפֹונ  ג   Viruses and viroids ונגיפונים נגיפים ּונ 

  Carnation etched ring בציפורן שקועות טבעות ןר ָפָ צָ בָ  תעֹוקּוְׁשָ תעֹובָ טָ 

    Carnation etched ring virus (CERV) Cauliovirus 

  Carnation necrotic fleck, carnation streak צהובים ציפורן תמיכ יםבָ הָ צְָ ןר ָפָ צָ  ימָ תְָכָ 

    Carnation necrotic fleck virus (CNFV) Closterovirus 

  Carnation vein mottle ציפורן עורקי נימור ןר ָפָ צָ הָ  יקָ ְרָעֹו רּומנָ 

    Carnation vein mottle virus (CVMV) Potyvirus 

  Carnation mottle הציפורן נימור ןר ָפָ צָ הָ  רּומנָ 

    Carnation mottle virus (CarMV) Carmovirus 

 

 


