Diseases of pear
Pyrus communis L.
Bacteria
Fire blight
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. emend. Hauben et al.
Pseudomonas blossom blast and canker
Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall = P. syringae pv. japonica (Mukoo) Dye et al.
Crown gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith &
Townsend) Conn
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Pear scab
Fusicladium pyrorum (Lib.) Fuckel
Teleomorph: Venturia pyrina Aderh.
Fruit spot and rot, dark spot
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Cladosporium herbarum (Pers.:Fr.) Link
Stemphylium sp.
S. botryosum Wallr.
Black spot [of pear]
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Collar and root rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Fabraea leaf and fruit spot
Diplocarpon mespili (Sorauer) Sutton = Entomosporium maculatum Lév.
Botrytis spur and blossom blight
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Pink mold
Trichothecium roseum (Pers.) Link = Cephalothecium roseum Corda
Blue mold [deciduous trees]
Penicillium expansum Link

מחלות האגס
אגס תרבותי
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חירכון
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עבֶּ ש ורד

עובש כחול בנשירים

עבֶּ ש כחל בנ ִּש ִּירים

P. cyclopium Westling = P. aurantiogriseum Dierckx
Black mold, aspergillus mold
Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson = A. niger Van Tieghem
Sooty mold, sooty blotch
Various fungi
Powdery mildew [of apple and pear]
Podosphaera leucotricha (Ellis & Everh.) Salmon; anamorph: Oidium sp.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
Taubenh.
Brown rot
Monilia fructigena Pers.
Teleomorph: Monilinia fructigena (Aderhold & Ruhland) Honey
Monilia laxa (Ehrenb.) Sacc.
Teleomorph: Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey ex Whetzel
Rhizopus rot
Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill.
Bitter rot
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.
Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk
Rosellinia root rot, dematophora root rot
Dematophora necatrix Hartig
Teleomorph: Rosellinia necatrix Berl. ex Prill.
Nematodes
Lesion nematode
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen
Viruses and viroids
Not reported
Physiological disorders
Bitter pit
Localized calcium deficiency

עובש שחור

עבֶּ ש שחר

פייחת

פיחת

קימחון התפוח והאגס
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נגיפים ּונגיפוֹנים
לא דווחו

פגעים פיזיולוגיים
גומה מרה
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גמה מרה

