
 Diseases of anemone מחלות הכלנית יתנ  ל  כַ ַמֲחלוֹת הַ 
 .Anemone coronaria L כלנית מצויה הי  צּומ   יתנ  ל  כַ 

      
ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

ְָיד ָץָחָ פָ עָ    Crown gall עפץָחיידקי יק 

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

Townsend) Conn  
בֹון ק  יָר  ק  ְיד  ְךָח   Bacterial soft rot ריקבוןָרךָחיידקי ר 

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

et al.  

      
ה  ּי  ר  ט  מּוֵיי פ  ּיוֹת ּוד  ר  ט  פ 

ּיוֹת ר  ט  ה(-)פ   ֵביצ 
פטריות ודמויי פטרייה 

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

ֲחלֹון  Anthracnose, colletotrichum blight גחלון ג 

    Colletotrichum gleosporoides (Penz.) Penz. & Sacc. 

    Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk  
 Stone fruits and anemone rust חלדוןָהגלעינייםָוהכלנית יתנָ לָ כָ הָ וְָָיםיָ ינָ עָ לְָגָ ןָהָ דוָֹלְָחָ 

     Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzschel & Litv. = T. pruni spinosae var. discolor 
יתָהָ   Downy mildew [of anemone] כשותיתָהכלנית יתנָ לָ כָ ְכׁשּות 

    Peronospora anemones Tramier 
ת פ  ל  ְתֵמיָח   Alternaria leaf spot כתמיָחלפת כ 

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  
ת ק  ְקמ    Pythium root rot מקמקת מ 

    Pythium ultimum Trow 
ק ׁשָמ    Rhizoctonia root rot שורשמקָ ֹׁשר 

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 
 Anemone leaf curl סלסולָעליָהכלנית יתנָ לָ כָ הָ ָילֵָלָעֲָסּולְָס ָ

    Colletotrichum acutatum Simmonds = Glomerella acutata Guerber & Correll 
ׁשָָא   Botrytis collar rot עובשָאפור רפָֹֹעב 

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 
ׁשָ  Black mold, aspergillus mold עובשָשחור רחָֹׁשָ ֹעב 

    Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson = A. niger Van Tieghem 
 Black wound, myrothecium canker פצעָשחור רחָֹעָׁשָ צָ פָ 

    Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc. 



ָ   Powdery mildew קימחון ןחוָֹמָ ק 

    Oidium sp. 
ְׁשיֹונָ    Sclerotinia blight קשיונהָגדולה הְָגדֹול הק 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 
ְׁשיֹוןָרֹוְלְפס   Southern blight קישיוןָרולפס ק 

    Sclerotium rolfsii Sacc. 

  Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough  
 Phoma [of anemone] שחרתָהכלנית יתנָ לָ כָ תָהָ ר ָחָ ׁשָ 

    Phoma sp. 

      
ּיוֹת ימ   Nematodes נימיות נ 
יתָכָ  ימ   Lance nematode נימיתָכידונית יתנָ ידוָֹנ 

    Hoplolaimus sp. 
ים צ  יתֲָעפ  ימ   Root-knot nematodes נימיתָעפצים נ 

    Meloidogyne spp. 

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

ק ב  ט  תָה  מ  ח   Tobacco necrosis החמתָהטבק ה 
ָ ָ Tobacco necrosis virus (TNV) Necrovirus 

ְתֵמיָ י הָתילָ בָ נְָכ  נ  ְגב  ע    Tomato spotted wilt כתמיָנבילתָהעגבנייהָה 

    Tomato spotted wilt virus (TSWV) Tospovirus 
תָ יק  א    Turnip mosaic מוזאיקתָהלפת תפָ לָ הָ מֹוז 

    Turnip mosaic virus (TuMV) Potyvirus 
ְפפֹון ְמל  תָה  יק  א    Cucumber mosaic מוזאיקתָהמלפפון מֹוז 

ָ ָ Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus 

      
דַ חַ   Phytoplasma חיידקונים יםנ  וֹ קי 

ים ח  ּוּותְָפר   Flower malformation, flower distortion עיוותָפרחים ע 

    Phytoplasma 

 


