
                                                                                                                       

 Diseases of ornithogalum (star-of-Bethlehem) החלב-מחלות נץ ֶהָחָלב-ַמֲחלוֹת ֵנץ
 .Ornithogalum spp חלב-נץ ָחָלב-ֵנץ

י, ס  ר  ּדֶ נ  י, סַ יד  א  יזוֹ ר  ם, ט  ּויב  ּוּד
 יב  ָר עֲ 

דוביום, טריזואידי, סנדרסי, 
 O. saundersiae, O. dubium, O. thyrsoides  ערבי

      
ים ַּדק   Bacteria חיידקים ַחי 

ִ יְִךר ִִןבוִ ק ִר  ק  ְיד   Bacterial soft rot ריקבוןִרךִחיידקי ח 

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

et al.  

      
ָּיה  ר  ט  מּוֵיי פ  ּיוֹת ּוד  ר  ט  פ 

ּיוֹת ר  ט   ֵביָצה(-)פ 
פטריות ודמויי פטרייה 

 Fungi and fungus-like (Oomycetes) )פטריות ביצה(

 Leaf spot [with yellow halo] הילהִצהובה הבִ הִ הִצְִלִ ה ִ

    Heterosporium sp. 
לֶּתִ גֶּ  Fusarium bulb rot מגלתִבצל לצִ בִ מ 

    Fusarium solani (Mart.) Sacc. 

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

haematococca Berk. & Broome  

    F. oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen 

    F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld. 

    Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth  
  Rhizoctonia מקִשורש שרִֶּשִ ִקמִ 

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 
ת קֶּ ְקמֶּ  Pythium soft rot מקמקת מ 

    Pythium sp. 
 Gray mold עובשִאפור רפִ ָאִשבִֶּעִ 

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 
 Green mold עובשִירוק קרִ יִ ִשבִֶּעִ 

    Penicillium sp. 
 Black mold, aspergillus mold עובשִשחור רחִ שִ ִשבִֶּעִ 

    Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson = A. niger Van Tieghem 
 Black wound, myrothecium canker פצעִשחור רחִ עִשִ צִ פִֶּ

    Myrothecim roridum Tode = M. advena Sacc. 



ִ  Powdery mildew [Leveillula] קמחונית יתנִ חוִ ְמִק 

    Oidiopsis sicula Scalia = O. taurica (Lév.) Salmon  

    Teleomorph: Leveillula taurica (Lév.) Arnaud 
ְלְפס ןִרו  ְשיו    Southern blight קישיוןִרולפס ק 

    Sclerotium rolfsii Sacc. 

     Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough  
נִ  ְשיו  ל הק   White mold קשיונהִגדולה הְִגדו 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 
ִ  Rhizopus rot ריקבוןִמימי יימ ִןִמִ בוִ ק ִר 

    Rhizopus sp. 

      
ּיוֹת ימ   Nematodes נימיות נ 
יתִאִ  ימ   Needle nematode נימיתִארוכה הכִ רִ נ 

    Longidorus sp. 
ית ימ  יםִנ  צ  פ   Root-knot nematodes נימיתִעפצים ע 

    Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood 

    M. javanica (Treub) Chitwood 

      
ים יפוֹנ  ג  ים ּונ  יפ  ג    Viruses and viroids נגיפים ונגיפונים נ 

ת יק  א  ז  ב-נ ץִמו  ל  ח   Ornithogalum mosaic החלב-נץמוזאיקתִ הֶּ

    Ornithogalum mosaic virus (OMV) Potyvirus 

 


