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טרכיד .י רייד 

.םהיתולחמו םיחמצ תומש 
(יא המישר) 

םידחא תומש תצקו תוירטפו םיחמצ ,תולחמ תומש דקמ הליכמ האבה המישרה 

הרקמ לכב דמע חרכהה ךאלמ .הדובעה ،ינרל ושדחתנ תומשה .הז עוצקמל םיבורק 

וקיפסה ולאה תומשה ןמ הברה .שדח ؛רמאו הכה ,בנה ירוחאמ הלחמ תוצרפתה לש 

,ולאה תומשה תא הפ יתטקל .םיאלקחהו םירומה ןמ םיבר תלחנל תושעהל רבכ 

ישנא טפשמ םב ינפל ןחבמל םדימעהל ידכ ,דחאל ,םינוש םירמאמב םירזפמ ויהש 

םשו הפ םהב יתסנכה ,יתרקב טבש תא תינש ולאה תומשה דבעב .ירבעה עדמה 

.םייונש 

דחיל תוציחנ יתיאר תאז לכב .םילקשמ הברהב יתשמתשה תומשה תריציב 

לע םיייומה םיטעמה תומשהש ינפמ ,תישאר .ןולעפ דחימ לקשמ םיחמצ תולחמל 

ךכ י"ע — תינש .ןופדשו ןוקרי —הז לקשמב םייונב ך"נתב םיאצמנה םיחמצ תולחמ 

תלעפ לקשמהש העשב ,םיחמצ תולחמ ןמסמ הזה לקשמה יכ ,ריכהל ףכת ונל לקי 

הארמ םיחמצ תולחמל המיאתמה איה וז הרוצש .םדא ינב תולחמ דימת ןמסמ 

ןיע) ןוחמק ؛הזה לקשמה ייפע ןיי תלחמל הלמ הרצונ הנשמה ןמזב יכ ,הדבעה 

יתישרה םימעפל .(ןוחמק ؛ףעלו יזנכשא .י יפל אוה ןוכנה ירקה ,ןיחמיק 'ז 'ח תוחנמ 

.ומוקמב ראביש ומכ ,םינוש םימעטמ דחא לקשמב שמתשהל תאז לבב יל 

יפלש ינפמו תולחממ ןלידבהל ידכ ,תלעפ לקשמב תומש יתתנ תוירטפל 

.רתוי ןהל םיאתמ הבקנה ןימ יתעד 

Oogonium — הצביגא 

איהש תיזעולה הלמה שורפ .םהל הציב תומדש םיגבנ לש לגע ןטק רודמ 

.ךכ ןכ םנ אוה תינוימ החוקל 

Spermogonium — ערויבא 

.םינבנ יאשונ םיזיז םיסכמ וילתכש דכ תומדב םיגבנ לש ןטק דודמ 

Conidium — קיב^ 
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7ل סהיתולחמו םיחמצ תומש 

םיוהתמש דע ול קובד ראשנה ,הידטפ דוק שארב הוהתמ גבנ ןימ 

.דיחי כ"נ דמעל לובי אוה .תלשלש דחי םיוהמו ויתובקעב םיאבה םישדח םיגבנ 

קבא אוה תינויב הלמה שורפ תמדקמ תונודזה י"ע םיוהתמ םיקיבאה ןיא ברה י 'םע 

לולע םיברהש ינפמ ,(קבא יתמדג םדוקמ) הנושארה ותרוצמ יתינש םשה תרוצ חא 

.קבא דיחיבש ובשחי יכ ,תועטהל 

flpothecium — ק י ת 1 פ א 
יתראשה .תירעק ןיעכ החותפ ולש םינבנה תבכשש ריעז קית תומדב יובר ףוג 

.הז ןבומב (קית)ויצחו רחא ןבומב ולכ ؛תירבעב אצמנ רבכ אוהש ינפמ ינויה םשה תא 

intercellularis — יא ה"ן י ב 
.יאקדנופה ףוג •את ןיב הירטפה ייח ןפא 

Basidie — הסיסב 

؛תימורב הלמה שורפ .םיקיבא ובנ לע אשונו ריטפת שארב הוהתמה ןטק דומע 

.ןטק םיסב 

tuberculatus — ישושבג 

.םינטק םישושבג הסוכמה חטש תרוצ 

flnthracnosis — ןולהג 
חמצה ולאכ םשר םישועה םימוח םירוחש םימתכ הינמפש ,הצופנ םיחמצ תלחמ 

.ףרשנ 

לפטה 

.רז ףונ לש ובג לע ליפטכ היח 

Spermatium — ת_ערז 

.ערזיבאה ךותב הוהתמ גבנ 

Objektrager, slide — א ؛ע ١ د תיכוכז 

.תיפוקסורקימה הקידבה אשונ תא וילע אשונה ןטק תיכוכז חול 

Deckglas, coverglas — הסכמ תיכוכז 

.אשונה תיכוכז לע חנמה הקידבה אשונ תא הסכמה תיכוכז 

Spermatozoid — ערזית 

.יחכ עעונתמה ריעז ערז 

Zoospore — גב^ח 

.יחכ העונת ינמס הארמה נבנ 

Zoosporangium - הגגב^ח 

.םינבניח לש אריעז אספוק 

.Rost, Rust, ال re do - أ ודלח 
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פרכיר.יר"ד 72 

םיגבנ,ד ליבשב גוס םשב ב"ג חנה ,הדולחה עבצכ ויגבנ עבצש הירטפ ןימ 

,עודי אל יטמטסיפה םסוחיש םיריכבה 

Caeoma — תדלח 

תואלשלש האלמ סוכ לש הרוצ הל שיש ןתלחה תוירטפ ייחב םיגבנ תגרדמ 

.הטעמ הסוכמ הניאו הילוש לע תודמועה ,םינבנ לש 

ןיברח 
תמרגנ הלחמה ,םילעה תרישנו תושביתה לש הרוצב העיפומה םיצע לש הלחמ 

,םיקזח תוחוד י"ע בר י"פעו המדאב םימ דשח י"ע 

behandeln, treat — לפט 

Promycelium — ד י ט פ ת"ם ١ ר ט 

.יתמאה דיטפתל היהי םרט ,הטיבנ תעשב ליפאה גבנה ןמ אצויה טוחה 

flecidium — תיסיכ 

תואלשלש האלמ סוכ לש הרוצ הל שיש ןתלחה תוירטפ ייחב םיגבנ תתרמ 

.דחימ הטעמ תוסכמו הילוש לע תודמועה ,םינבנ לש 

Pulvinar — רירב 

.ןטק דכ ןיעכ חטש לע הכד הטילב 

Echte Mehltau, Downymildew — ת י ת ١ ،حم ב 
(Down, Flaum, riyx)תושכ תומדב ההבדופא הפכמ-הנמסש ,העודי םיחמצ תלחמ 

Tusarium — תלגמ 

.הל לגמ תומדש הידטפ 

py c n 1 d1um — אלכמ 
.םיגבנ םבג לע םיאשונו םילתכה ןמ םיאצויה םיזיז וכותב אשונה ןטק דודמ 

.אולכ ,רוגס ,קדוהמ ؛תינויב הלמה שורפ 

Cuticuia — הפחמ 

.חמצה לש םיקדה םיקלחה רוע תא הסכמה קדה םורקה 

flscus — דאג 

.ול דאנ תומדו םיגבנ ליכמה ריעז סיכ 

Teleutospore — ליפא גבג 
.תוחתפתהה ףוסב קד אובל תדחאמה ןתלחה תוירטפב םיגבנ תגדדמ 

Uredospore — ר י כ و ג ב د 
.םיליפאה םינבנה ינפל אובל המידקמה ןתלחה תוירטפב םינבנ תגרדמ 

hemaaodos — המינה תעל1ת 1אתימיג 

.הל המינ תומדש הריעז תעלות 

Pedicellus — בצג 
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73 םהיתוילהמו םיחמ؟ תומש 

.גבנה דמוע הילעש לגרה 

םידמועו דחא את ינמ םהש ,םיליפאה הינבנב הניצמה ןתלח תירטפ לש גומ 

.םיכדא םיבצנ לע 

Conlure - ן1ר،؛?ג 
.תורפה תרישנ הינמפש ,העודי הלחמ 

Peridie — תירוהפ 

.ןודלחה תוירטפב םיגבנה תופוכ תא הסכמה דחימ הטעמ 

Perithecium — קיתרחס 
.ביבסמ הרונמ ולש םינבנה תבכשש קיח תומדב יובר ףונ 

ronoBHH, Brand, Smut — ןומ חפ 
דוהש קבאב םילושה יניערג תואלמתה הנממש ,םיינגד לש דוהיב הלחמ 

תאז לכב יתטלחה .ץראבהצופנ ךכו קפדש םשב םינש ינפל יתארק וז הלחמל .םחפכ 

.םידק חורי"עהאבה הלחמה תא ןמסל וב םישמתשמש ינפמ ,הזה םשה תא תונשל■ 

Papilla — תמטפ 
.תבצנ גוס יגבנ שאר לע דוהיב חטש לע תממודתמה הריעז תישושבג 

Phycomycetes — הצא תוירטפ 

.דחא אתמ םיבכרמ םהירז ؟ןהל הצא תומדש תוירטפה 

Basidiomycetes— הסיסב תוירטפ 

.חופיסב םיאיצומ םהיריטפתש תוידטפה 

flscomycetes — תוירטפ 

.םידאנ תרוצב םיריעז םיסיכ ךותב םיחתפתמ ןהינבנש תוירטפה 

Mycomycetes — רירה תוירטפ 

.ןבל ריר תרוצב תולדגה תוירטפ 

Paraphyse — םיניב-ליתפ 
.םינבנה ןיב םידירפמו ןכה םידמועה הירטפ ירוק 

Sorus — רבצ 

.םיגבנ ץובק 

sterigma — ריראוצ 

.גבנ וילע אשונהו ריטפתה םורט וא הפיסבה ןמ אצויה ןטקה זיזה 

םימתכ לש הרוצ שי םיליפאה היגבנ ירבצלש ןתלח תוירטפ לש גוס םש 

.רוחשה םתכה וא ןיחשה ؟תינויב יזעולה םשה .שא יבתנ، 

Blast — ןוברצ 

This content downloaded from 
�������������154.59.124.85 on Thu, 06 May 2021 12:46:23 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



®רניד .י ריד 74 

؛יזעולה םשה שורפ .םוח םיכפוה םילעהו םילעה יצקעש ,כהז יחופת תלחמ 
.הכידח ,הבירצ 

 Hypha — "Hp

.שיבכע ירוקל המוד הירטפ לש קד טוח 

ftpex, Vertex — דקדק 
.םינבנה לש ןוילעה קלחה 

Oldium — ן1חמק 
דיטפתה .חמקכ ןבל קבאב חמצה יקלח תוסכתה הנממש ,הצופנ םיחמצ תלחמ 

.םילעה לש ןוילעה רועל קר רדוח ןוילעה 

"רועל קר אל רדוח ריטפתהש ,הזב הנממ תלדבנו ןוחמקל המוד םילע תלחמ 

.הלעה יקלח לכל םנ אלא 

 ٠ ٥١٦٢ MembranaEpisporium
.םיגבנה יאת תא הסכמה אוה םורקה 

Substrat - תעקרק 

.היירטפה היח הילעש עקרקה 

Saprophyte - ב ٠١ ק ד 

.םיבוקר םיפוג לע היחה הירטפ 

FlageUum — טטוש 
.םיגבנה תפשב םיריעז םיטוש תומדב תוריעזה תומיבה 

intracellulars — י א ת"ך ١ ת 

.יאקדנופה ףוג יאת ןיב הירטפ ייח ןפא 

Mycelium — ריטפת 
.לודג בצמב םיאצמנה הירטפ ירוק 

Produkt, product -- רצות 
Fermentum ססת 
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