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  Diseases of banana מחלות הבננה הנָ נָ ּבָ ַמֲחלֹות ַה 
 .Musa sapientum L מוז גבוה ַּה בֹוז ּגָ מֹו

      
 Bacteria חיידקים ַחְיַּדִּקים

 Bacterial soft rot ריקבון רך חיידקי ִרָּקבֹון ַרְך ַחְיַּדִּקי

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

      
ִּפְטִרּיֹות ּוְדמּוֵיי ִּפְטִרָּיה 

 )ֵּביָצה-ִּפְטִרּיֹות(
פטריות ודמויי פטרייה 

 Fungi and fungus-like (Oomycetes) )פטריות ביצה(
 Anthracnose (Fungal scald) גחלון ַּגֲחלֹון

    Colletotrichum musae (Berk. & Curtis) Arx 
 Peel rot חלפת קליפה הּפָ לִ ת ְק פֶ ּלֶ חַ 

    Alternaria sp. 
    A. alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

  Leaf spot כתמי עלים ָעִליםי ֵמ ְת ִּכ 
    Phoma sp. 

  Fruit spot, deightoniella fruit speckle, leaf spot and tip rot כתמי פרי יִר י ּפְ ֵמ ְת ִּכ 
    Deightoniella torulosa (Syd.) Ellis 
    Stachylidium sp. 

 Diamond spot [of fruit] כתמי פרי מעוינים ְִּתֵמי ְּפִרי ְמֻעָּיִנים
  Cercospora sp. 
    Fusarium spp. 

 Brown spot, cercospora leaf spot כתמת תֶמ ֶּת ּכַ 
    Cercospora sp. 

  Root & rhizome rot מקמקת ַמְקֶמֶקת
    Pythium sp. 

 Banana freckle נימשון הבננה הנָ נָ ּבָ ן הַ ֹוׁשְמ נִ 
    Macrophoma sp. 

  Cladosporium speckle ניקוד עלי הבננה ִנּקּוד ֲעֵלי ַהָּבָנָנה
    Cladosporium sp. 

 Tip end rot עובש אפור עֶֹבׁש ָאפֹר
    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 
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     Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 
 Squirter, black end פרי שחור-קצה רחֹי ָׁש ִר ּפְ -הצֵ ְק 

    Nigrospora sp. 
 Charcoal rot קישיון הבטטה ִקְׁשיֹון ַהָּבָטָטה

    Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola 
Taubenh. 

  Sclerotinia fruit rot קשיונה גדולה הלָ דֹוִקְׁשיֹוָנה ּגְ 
    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

  Crown rot ריקבון כתר רֶת ִרְקבֹון ּכֶ 
    Colletotrichum sp. 
    Fusarium spp. 
    F. proliferatum (Matsush.) Nirenberg ex Gerlach & Nirenberg = Cephalosporium proliferatum Matsush. 
    Gloeosporium sp. 
    G. musarum Cke. & Massee 
    Nigrospora sp. 

    Verticillium sp. 
  Pseudostem heart rot ליבהריקבון  הּבָ ִרְקבֹון לִ 

    Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld.  
    Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth  

  Peduncle rot ריקבון עוקץ ץֶק ִרְקבֹון עֹ
    Diplodia sp. 

  Cigar-end ריקבון קצה פרי ִרְקבֹון ְקֵצה ְּפִרי
    Verticillium sp. 
    Dothiorella sp. 

  Cylindrocladium root rot ריקבון שורש ִרְקבֹון ׁשֶֹרׁש
    Cylindrocladium spp. 
    Fusarium solani (Mart.) Sacc. 

    Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria 
haematococca Berk. & Broome  

    Rhizoctonia spp. 
      

 Nematodes נימיות ִניִמּיֹות
 Lance nematode נימית כידונית יתנִ ידֹוִניִמית ִּכ 
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    Hoplolaimus sp.  
  Spiral nematodes נימית סלילנית ִניִמית ְסִליָלִנית

    Helicotylenchus multicinctus Cobb 
    Rotylenchus sp. 

 Root-knot nematodes נימית עפצים ִניִמית ֲעָפִצים
    Meloidogyne arenaria (Neae) Chitwood 
    M. hapla Chitwood 
    M. incognita (Kafoid & White) Chitwood 
    M. javanica Treud 
      

 Viruses נגיפים ונגיפונים ְנִגיִפים ּוְנִגיפֹוִנים
 Not reported לא דווחו לא דווחו
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