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Chives

עירית

Diseases of chives
Allium schoenoprasum L.
Diseases of garlic chives (Chinese chive)
Allium tuberosum Rottle.
Bacteria
Syringae seedling blight and leaf spot
Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall = P. syringae pv. japonica (Mukoo) Dye et al.
Bacterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey et
al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Dry leaves
Fusarium proliferatum(Matsush.) Nirenberg ex Gerlach & Nirenberg.
Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth = G. intermedia (Kuhlman) Samuels,
Nirenberg & Seifert
Stemphylium leaf blight
Stemphylium sp.
S. botryosum Wallr.
Downy mildew [of onion]
Peronospora destructor (Berkeley) Caspary ex Berk
Alternaria leaf spot
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
A. porri (Ell.) Ciferri
Cercospora leaf spot
Cercospora sp.
Rhizoctonia neck rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium root rot, Pythium damping-off
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Pythium sp.
Powdery mildew
Oidium sp.
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Pink root
Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorenz, Walker & Larson = Phoma terrestris Hansen
Nematodes
Root-knot nematode
Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood
Viruses
Not reported
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