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Fatsia / Aralia

 ארליה/ פטסיה

Diseases of aralia (Japanese aralia, fatsia)
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. = Aralia japonica Thunb.
Bacteria
Bacterial wilt
Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp
Fungi
Anthracnose, colletotrichum blight
Colletotrichum dematium (Pers.) Grove
Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk
C. gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.
Verticillium wilt
Verticillium dahliae Kleb.
Alternaria leaf spot of aralia
Alternaria panax Whetzel = Alternaria araliae Greene
Branch fusarium
Fusarium sp.
Stem rhizoctonia
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
Fusarium stem rot
Fusarium solani (Mart.) Sacc.
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria
haematococca Berk. & Broome

'אלעד י' וחוב

מחלות צמחים בישראל

(מחלות הארליה )פטסיה
(אָר ְליָה ) ַפ ְט ִסיָּה
ַ ַמ ֲחלוֹת ָה
= ארליה יפנית
אָר ְליָה ַי ָפּ ִנית = ַפ ְט ִס ָיּה
ַ
פטסייה יפנית
ַי ָפּ ִנית
חיידקים
נבילה חיידקית

ַח ְי ַדּ ִקּים
ילה ַחיְ ַדּ ִקּית
ָ נְ ִב

פטריות ודמויי פטרייה
()פטריות ביצה
גחלון

וּדמוּיֵי ִפּ ְט ִריָּה
ְ ִפּ ְט ִריּוֹת
(יצה
ָ  ֵבּ-) ִפּ ְט ִריּוֹת
ַגּ ֲחלוֹן

דוררת

דּוֹר ֶרת
ֶ

כתמי עלי הארליה

אָר ְליָה
ַ ֲלי ָה
ֵ ִכּ ְת ֵמי ע

מגלת ענפים

ֶלת ֲע ָנ ִפים
ֶ ַמגּ

מק גבעול

ַמק ִגּ ְבעוֹל

קשיונה גדולה

דוֹלה
ָ ִק ְשׁיוֹנָה ְגּ

קישיון רולפס

רוֹל ְפס
ְ ִק ְשׁיוֹן

ריקבון גבעול

ִר ְקבוֹן ִגּ ְבעוֹל
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Nematodes
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Sheath nematode
Hemicycliophora sp.
Viruses
Not reported
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נימיות
נימית עפצים

ימיּוֹת
ִ ִנ
ֲפ ִצים
ָ ימית ע
ִ ִנ

נימית נדן

ימית ָנ ָדן
ִ ִנ

נגיפים ונגיפונים
לא דווחו

יפוֹנים
ִ יפים ְוּנ ִג
ִ ְנ ִג
לא דווחו
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