Diseases of plum
Prunus domestica L.
Japanese plum
P. salicina Lindl.
Bacteria
Crown gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith &
Townsend) Conn
Fungi
Verticillium wilt
Verticillium dahliae Kleb.
Branch blight, twig blight
Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) Crous & Slippers = Scytalidium lignicola Pesante = Hedersonula
toruloidea Nattrass
Stone fruits rust
Tranzschelia discolor (Pers.) Diet. var. discolor (Fuck.) Dun.
T. pruni-spinosae (Pers.) Dietel
Alternaria rot, dark spot
Alternaria sp.
A. tenuis Nees
Branch dieback
Cytospora sp.
Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl.
Teleomorph: Botryosphaeria theobromae Pat. Date
Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) Crous & Slippers = Hendersonula toruloidea Nattrass
Rhizoctonia root rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Leaf curl
Taphrina deformans (Berk.) Tul.
Green fruit rot
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Blue mold [deciduous trees]

מחלות השזיף
שזיף אירופי

מַ חֲ לוֹת הַ שזיף
שזיף אירוֹפי

שזיף יפני

שזיף ַיפני

חיידקים
עפץ חיידקי

חַ ידַ קים
עָ פָ ץ חַ יְ ַד ִּקי

פטריות
דוררת

פטרּיוֹת
דו ֶֹר ֶרת

התייבשות ענפים

ִּה ְתיַבְ ׁשּות ֲענָפִּ ים

חלדון הגלעיניים

חֶ לְ ד ֹון הַ ַגלְ עִּ ינִּ יִּ ים

כתמי ריקבון כהים

כִּ ְתמֵ י ִּר ָקבוֹן כֵ ִּהים

מללת

מַ ֶללֶת

מק שורש

מַ ק ׁש ֶֹרׁש

סלסול עלים

ִּסלְ סּול עָ לִּ ים

עובש אפור

עֹבֶ ׁש ָאפֹ ר

עובש כחול בנשירים

עֹבֶ ׁש כָ חֹל בַ נְ ִּׁש ִּירים

Penicillium sp.
P. expansum Link = P. crustaceum Link=P. glaucum Stoll
Powdery mildew [of prun]
Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary; anamorph: Oidium sp.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
Taubenh.
Brown rot blossom blight and fruit rot
Monilia laxa (Ehrenb.) Sacc.
Teleomorph: Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey ex Whetzel
Rhizopus rot
Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill.
Wood decay, ganoderma rot
Ganoderma sp. - בהוקית
G. applanatum (Pers.) Catt. - ב' שטוחה
Wood rot
Polyporellus sp.
P. rhizophilus (Pat.) Pilat
Rosellinia root rot, dematophora root rot
Dematophora necatrix Hartig
Teleomorph: Rosellinia necatrix Berl. ex Prill.
Cylindrocarpon Root Rot
Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten = Ramularia destructans Zinssmeister
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria radicicola
Gerlach & Nilsson
Nematodes
Stubby-root nematode
Trichodorus sp.
Ring nematode
Criconemoides sp.
Dagger nematode
Xiphinema sp.
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Lesion nematode

קימחון השזיף

ִּק ְמחוֹן הַ ְשזִּ יף

קישיון הבטטה

ִּק ְׁשיוֹן הַ בָ טָ טָ ה

ריקבון חום

ִּר ָקבוֹן חּום

ריקבון מימי

ימי
ִּ ִֵּר ָקבוֹן מ

ריקבון ספוגי

ִּר ָקבוֹן ְספ ֹוגִּ י

ריקבון עצה

ִּר ְקבוֹן עֵ צָ ה

שורש לבן-ריקבון

ׁש ֶרׁש ָלבָ ן
ֹ -ִּר ְקבוֹן

שורש כהה

ׁש ֶרׁש כֵ הֶ ה
ֹ

נימיות
נימית דוקרן

נימּיוֹת
נִּימית דו ְֹק ָרן
ִּ

נימית טבעתית

נִּימית טַ בַ עְ ִּתית
ִּ

נימית מחטית

נִּימית מַ חֲ ִּטית
ִּ

נימית עפצים

נִּימית עֲפָ ִּצים
ִּ

נימית פוצעת

נִּימית ּפוֹצַ עַ ת
ִּ

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen
Viruses and viroids
Hop stunt viroid
Hop stunt viroid (HSVd) Hostuviroid
Prunus necrotic ring spot
Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV) Ilarvirus

נגיפים ונגיפונים
נגיפון כשותנית מננס

נגיפים ּונגיפוֹנים
נְ גִּ יפ ֹון כְ ׁשּותָ נִּ ית ְמ ַנ ֵנס

נמק גלעיניים טבעתי

ֶנמֶ ק ַגלְ עִּ ינִּ יִּ ים טַ בַ עְ ִּתי

