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Coriander

 גד השדה/ כוסברה

Diseases of coriander
Coriandrum sativum L.
Diseases of lovage
Levisticum officinale Koch.
Bacteria
Bacterial black spot
Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp
P. syringae Van Hall
P. viridiflava (Burkholder) Dowson
Bacterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey et
al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Downy mildew
Peronospora sp.
Alternaria leaf spot
Alternaria sp.
A. alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Cercospora leaf spot
Cercospora sp.
Rhizoctonia neck rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium root rot, Pythium damping-off
Pythium sp.
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Myrothecium spot
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Myrothecium rodirum Tode = M. advena Sacc.
Powdery mildew
Oidium sp.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
Taubenh.
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Cylindrocarpon Root Rot
Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten = Ramularia destructans Zinssmeister
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria radicicola
Gerlach & Nilsson
Nematodes
Needle nematode
Longidorus vineacola Sturhan & Weischer
Root-knot nematode
Meloidogyne sp.
Lesion nematode [Mediterranean]
Pratylenchus mediterraneus Corbett
Viruses
Not reported
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