
 Diseases of carnation מחלות הציפורן ןר  פֹ צ  ַמֲחלוֹת הַ 
י, צ' א  יק  ר  מ  י, צ' ָאס  נ  ן נַ ר  פֹ צ  
 יםא  לוֹ כ  מ  ס ּוטוֹ ב  ר  בַ 

ציפורן ננסי, צ' אמריקאי, צ' 
 .Dianthus caryophyllus L ברבטוס ומכלואים

      
ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

ְָיד ָץָחָ פָ עָ    Crown gall חיידקיעפץָ 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  י פ  מּוי  ּיוֹת ּוד  ר  ט  פ 

ּיוֹת ר  ט  ה(-)פ  יצ   ב 
פטריות ודמויי פטרייה 

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

  Carnation rust חלדוןָהציפורן ןר ָפָֹצָ ןָהָ דוָֹלְָחָ 

    Uromyces dianthi (Pers.:Pers.) Niessl 
 Alternaria blight of carnation חלפתָהציפורן ןר ָפָֹצ ָתָהָ פָ לָ חָ 

    Alternaria dianthi Stevens & Hall 
 Alternaria blight [of carnation flowers] חלפתָפרחיָהציפורן ןר ָפָֹצָ יָהָ חָ ְרָתָפָ פָ לָ חָ 

    Alternaria dianthicola Neergaard 
ית  Downy mildew [of carnation] כשותיתָהציפורן ןר ָפָֹצ ָהָ ְָכׁשּות 

    Peronospora dianthicola Barthelet 
ל תָהָ  ג   Fusarium wilt of carnation מגלתָהציפורן ןר ָפָֹצָ מ 

    Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. dianthi (Prill. & Delacr.) Snyder & Hans. 
ל תָוְָ ג   Pink fusarium מגלתָורודה הד ָרָ מ 

    Fusarium equiseti (Corda) Sacc. = F. roseum Kendall 
ק ׁשָמ    Rhizoctonia stem rot מקָשורש ֹׁשר 

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 
ׁשָָא   Gray moldָעובשָאפור רפָֹֹעב 

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 
ָ  Powdery mildew קימחון ןחוָֹמָ ק 

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

DC.; anamorph: Oidium sp. 
ְׁשיֹוןָרֹוְלְפס   Southern blight קישיוןָרולפס ק 

    Sclerotium rolfsii Sacc. 



     Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough  
ְׁשיֹונ הְָגדֹול ה   Sclerotinia flower rot קשיונהָגדולה ק 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 
ָ  Fusarium rot ריקבוןָמגלת תלָ גָ ןָמָ בוְָֹקָר 

    Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg 

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

      
ּיוֹת ימ   Nematodes נימיות נ 
ית ימ  יםָנ  צ   Root-knot nematodes נימיתָעפצים ֲעפ 

    Meloidogyne spp. 

    M. javanica (Treub) Chitwood 
ית ימ  ָָנ   Cyst nematode of clover נימיתָתלתןָמשולחפת תפָ חָ לְָׁשָ ְמָָןת ָלְָת 

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

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

  Carnation etched ring טבעותָשקועותָבציפורן ןר ָפָֹצ ָתָבָ עוָֹקּותְָׁשָעוָֹבָ טָ 

    Carnation etched ring virus (CERV) Cauliovirus 
  Carnation necrotic fleck, carnation streak כתמיָציפורןָצהובים יםבָ הָ ְצָָןר ָפָֹצָ ָימָ ְתָכָ 

    Carnation necrotic fleck virus (CNFV) Closterovirus 
  Carnation vein mottle נימורָעורקיָציפורן ןר ָפָֹצָ הָ יָק ְָרָרָעוָֹּומנָ 

    Carnation vein mottle virus (CVMV) Potyvirus 
  Carnation mottle הציפורןָנימור ןר ָפָֹצ ָרָהָ ּומנָ 

    Carnation mottle virus (CarMV) Carmovirus 

 


