
Plant diseases in Israel     Elad Y. et al., 2014                             Sweet basil                                                                  ריחן/ בזיל 'וחוב' מחלות צמחים בישראל     אלעד י  2014                       
 

יל זִ ּבָ (ן יחָ רֵ ַמֲחלֹות ַה 
 )םיקּוילִ זִ ּבָ  ,קמתֹו

, בזיל מתוק(מחלות הריחן 
 Diseases of sweet basil )בזיליקום

 .Ocimum basilicum L ריחן מצוי יצּון ָמ יחָ רֵ 
 Diseases of red basil בזיל אדום םדֹיל ָאזִ ּבָ 

 Ocimum basilicum L. var. purpureum ריחן אדום םדֹן ָאיחָ רֵ 
 Diseases of lemon basil בזיל לימוני ינִ ימֹויל לִ זִ ּבָ 

 .Ocimum citriodorum Vis ריחן לימוני ינִ ימֹון לִ יחָ רֵ 
   

 Bacteria חיידקים ַחְיַּדִּקים
 Bacterial black spot כתם שחור חיידקי ר ַחְיַּדִּקיחָֹׁש  םֶת ּכֶ 
    Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp 

 Bacterial soft rot ריקבון רך חיידקי ַרְך ַחְיַּדִּקי ִרָּקבֹון

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

      
ִּפְטִרּיֹות ּוְדמּוֵיי ִּפְטִרָּיה 

 )ֵּביָצה-ִּפְטִרּיֹות(
ודמויי פטרייה פטריות 

 Fungi and fungus-like (Oomycetes) )פטריות ביצה(
 Downy mildew [of basil] כשותית הריחן ָהֵריָחןְּכׁשּוִתית 

  Peronospora belbahrii Thines 
 Alternaria leaf spot כתמי חלפת ִּכְתֵמי ַחֶּלֶפת

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  
 Fusarium wilt of sweet basil מגלת הריחן ַמֶּגֶלת ָהֵריָחן

    Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen f. sp. basilica (Dzidzariya) Armstr. & Armstr. 
 Rhizoctonia neck rot מק שורש ׁשֶֹרׁש ַמק

    Rhizoctonia solani Kühn  
    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

 Pythium root rot, Pythium damping-off מקמקת ַמְקֶמֶקת
    Pythium sp. 

 Gray mold עובש אפור רפָֹא ׁשבֶ עֹ
    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 
    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

 Black wound, myrothecium canker פצע שחור רחֹע ָׁש צַ ּפֶ 
    Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc. 
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 Powdery mildew קימחון ןחֹוָּמ ִק 
    Oidium sp. 

 White mold קשיונה גדולה ִקְׁשיֹוָנה ְּגדֹוָלה
    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 
      

 Nematodes נימיות ִניִמּיֹות
 Root-knot nematode נימית עפצים יםִצ פָ ית עֲ יִמ נִ 

    Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 
      

 Viruses נגיפים ונגיפונים ְנִגיִפים ּוְנִגיפֹוִנים
 Not reported לא דווחו לא דווחו
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