Diseases of apricot
Armeniaca vulgaris Lamarck = Prunus armeniaca L.
Bacteria
Crown gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith &
Townsend) Conn
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Verticillium wilt
Verticillium dahliae Kleb.
Stone fruits rust
Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzschel & Litv.
T. pruni-spinosae (Pers.) Dietel
Puccinia punctata Link
Sooty canker and branch wilt
Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) Crous & Slippers = Torula dimidiata Penz. = Scytalidium lignicola
Pesante = Hendersonula toruloides Nattras
Alternaria spot and fruit rot, dark spot
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Ripe-fruit rot, rot spot
Cladosporium herbarum (Pers.) Link
Dieback
Lasiodiplodia theobromae (Patouillard) Griffon & Maubl.
Teleomorph: Botryosphaeria rhodina Berk. & Curtis
Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) Crous & Slippers = Hendersonula toruloidea Nattrass
Eutypa lata (Pers:Fr.) Tul. and C. Tul =E. armeniacae Hansf. & Carter
Geosmithia pallida (Sm.) Kolarík, Kubátová & Pažoutová
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Pink mold
Trichothericum roseum (Pers.:Fr.) Link
Blue mold [in deciduous trees]
Penicillium expansum Link

מחלות המשמש
משמש מצוי

מַ חֲ לוֹת הַ משמש
משמש מצּוי

חיידקים
עפץ חיידקי

חַ ידַ קים
עָ פָ ץ חַ יְ ַד ִּקי

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
דוררת

פטרּיוֹת ּודמּויי פטרּיה
)ביצה-(פטרּיוֹת
דו ֶֹר ֶרת

חלדון הגלעיניים

חֶ לְ ד ֹון הַ ַגלְ עִּ ינִּ יִּ ים

כיב מפויח ונבילת ענפים

כִּ יב ְמפ ָיח ּונְ בִּ י ַלת ע ָנפִּ ים

כתמי ריקבון כהים

כִּ ְתמֵ י ִּר ָקבוֹן כֵ ִּהים

כתמי ריקבון מוגבלים

כִּ ְתמֵ י ִּר ָקבוֹן מגְ בָ לִּ ים

מללת

מַ ֶללֶת

עובש אפור

עֹבֶ ׁש ָאפֹ ר

עובש ורוד

עֹבֶ ׁש וָ רֹד

עובש כחול בנשירים

עֹבֶ ׁש כָ חֹל בַ נְ ִּׁש ִּירים

Powdery mildew [of apricot]
Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary; anamorph: Oidium sp.
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Brown rot blossom (and twig blight and fruit rot)
Monilia fructigena Pers.
Teleomorph: Monilinia fructigena (Aderhold & Ruhland) Honey
Monilia laxa (Ehrenb.) Sacc.
Teleomorph: Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey ex Whetzel
Rhizopus fruit rot
Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill.
Sponge rot
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
G. lucidum (Curtis:Fr.) Karst.
Schizophyllum rot
Schizophyllum commune Fr.
Rosellinia root rot, dematophora root rot
Dematophora necatrix Hartig
Teleomorph: Rosellinia necatrix Berl. ex Prill.
Cylindrocarpon Root Rot
Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten = Ramularia destructans Zinssmeister
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria radicicola
Gerlach & Nilsson
Nematodes
Stubby-root nematode
Trichodorus sp.
Dagger nematode
Xiphinema rivesi Dalmasso
Spiral nematode
Rotylenchus sp.
Lesion nematode
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen
Viruses and viroids
Prune dwarf

קימחון המשמש

ִּק ְמחוֹן הַ ִּמ ְׁשמֵ ׁש
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ריקבון שסועה

ִּר ְקבוֹן ְׁשסּועָ ה

שורש לבן-ריקבון
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שורש כהה
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נימיות
נימית דוקרן

נימּיוֹת
נִּימית דו ְֹק ָרן
ִּ

נימית מחטית

נִּימית מַ ח ִּטית
ִּ

נימית סלילנית

נִּימית ְסלִּ ילָנִּ ית
ִּ

נימית פוצעת

נִּימית ּפוֹצַ עַ ת
ִּ

נגיפים ונגיפונים
גימדון הגלעיניים

נגיפים ּונגיפוֹנים
גִּ ְמד ֹון הַ ַגלְ עִּ ינִּ יִּ ים

Prune dwarf virus (PDV) Ilarvirus
Plum American line pattern [quarantine pest]
Quarantine pest: Plum American line pattern (PALPV) Ilarvirviridae
Prunus necrotic ring spot
Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV) Ilarvirus

)דְּ גָם ַקּוִּ ים בַ ְשזִּ יף [נגע הסגר] דגם קווים בשזיף (נגע הסגר
נמק גלעיניים טבעתי

ֶנמֶ ק ַגלְ עִּ ינִּ יִּ ים טַ בַ עְ ִּתי

