Diseases of garlic
Allium sativum L.
Bacteria
Slippery skin
Pseudomonas allicola Burkholder
Sour skin [of garlic]
Burkholderia cepacia (Palleroni and Holmes ex Burkholder) Yabuuchi et al. = Pseudomonas cepacia (ex
Burkholder) Palleroni & Holmes
Bcterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey
et al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Damping-off
Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen
F. solani (Mart.) Sacc.
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria
haematococca Berk. & Broome
F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld.
Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth
Onion and garlic rust
Puccinia porri (Sowerby) Winter = Puccinia allii (DC.) Rudolphi
P. porri (Sow.) Winter
Stemphylium leaf blight
Stemphylium botryosum Wallr.
Teleomorph: Pleospora tarda Simmons
Alternaria leaf spot
Alternaria sp.
Rhizoctonia damping-off
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium damping-off
Pythium ultimum Trow
Fusarium basal plate rot

מחלות השום
שום הגינה

מַ חֲ לוֹת הַ ּׁשּום
ׁשּום הַ גנה

חיידקים
ריקבון גלדים חיידקי

חַ יְ דַ קים
ִר ְקבוֹן גְ ל ִדים חַ יְ ַד ִקי

ריקבון לב השום

ִר ְקבוֹן לב הַ ּׁשּום

ריקבון רך חיידקי

ִרקבוֹן ַרְך חַ יְ ַד ִקי

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
חולי נופל

פ ְטרּיוֹת ְּודמּויֵי פ ְטרּיה
)בֵ יצה-(פ ְטרּיוֹת
חֹלִ י נוֹפל

חלדון הבצל והשום

חֶ לְ דוֹן הַ בצל וְ הַ ּׁשּום

כימשון שקעים

כִ ְמׁשוֹן ְׁשקעִ ים

כתמי חלפת

כִ ְתמי חַ ֶלפֶ ת

מק שורש

מַ ק ׁש ֶֹרׁש

מקמקת

מַ ְקמֶ ֶקת

ריקבון עוגת השום

ִר ְקבוֹן עּו ַגת הַ ּׁשּום

Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr. f. sp. cepa (Hans.) Snyder & Hans.
Decay [of garlic]
Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg
Teleomorph: Giberella intermedia (Kuhlman) Samuels, Nirenberg & Seifert
Penicillium hirsutum var. allii (Vincent & Pitt) Frisvad = Penicillium hirsutum Dierckx = P.
corymbiferum Westling
Pink root
Pyrenochaeta sp.
Nematodes
Needle nematode
Longidorus vineacola Sturhan & Weischer
Bulb-and-stem nematode
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
Viruses and viroids
Onion yellow dwarf
Onion yellow dwarf virus (OYDV) Potyvirus

ריקבון שננות

ִר ְקבוֹן ְׁשננ ֹות

שורש ורוד

ׁש ֶֹרׁש ורֹד

נימיות
נימית ארוכה

נימּיוֹת
נִימית אֲ רֻ כה
ִ

נימית גבעול ובצל

ימית גִ בְ ע ֹול ּובצל
ִ ִנ

נגיפים ונגיפונים
בצל מנונס-צהבון

נְ גיפים ּונְ גיפוֹנים
בצל ְמנֻנס-צַ הֲ בוֹן

