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Chard

 מנגולד/ עלים-סלק

Diseases of chard (red chard)
Beta vulgaris L. var. esculenta
Bacteria
Syringae seedling blight and leaf spot
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
Bacterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey et
al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Beet rust
Uromyces beticola (Bellynck) Boerema, Loer. & Hamers = Uromyces betae (Pers.) Lév.= U. betae Kühn
Downy mildew [of beet]
Peronospora sp.
Peronospora farinosa f.sp. betae Byford = P. schachtii Fuck.
Alternaria leaf spot
Alternaria 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.
Powdery mildew [of beet]
Erysiphe betae (Vaňha) Weltzien = E. polygoni DC.; anamorph: Oidium sp.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
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מחלות צמחים בישראל

(עלים )מנגולד-גּוֹלד[ מחלות סלק
ְ  ָע ִלים ] ַמ ְנ-ַמ ֲחלוֹת ֶס ֶלק
עלים אדום-סלק
 ָע ִלים אָדֹם-ֶס ֶלק
חיידקים
כתמי עלים חיידקיים

ַח ְי ַדּ ִקּים
ִכּ ְת ֵמי ָע ִלים ַחיְ ַדּ ִקּיִּ ים

עפץ חיידקי

ָע ָפץ ַחיְ ַדּ ִקּי

ריקבון רך חיידקי

ִר ָקּבוֹן ַר ְך ַחיְ ַדּ ִקּי

פטריות ודמויי פטרייה
()פטריות ביצה
חלדון הסלק

וּדמוּיֵי ִפּ ְט ִריָּה
ְ ִפּ ְט ִריּוֹת
(יצה
ָ  ֵבּ-) ִפּ ְט ִריּוֹת
ֶח ְלדוֹן ַה ֶסּ ֶלק

כשותית הסלק

ְכּשׁוּ ִתית ַה ֶסּ ֶלק

כתמי חלפת

ִכּ ְת ֵמי ַח ֶלּ ֶפת

כתמת

ַכּ ֶתּ ֶמת

מק שורש

ַמק שׁ ֶֹרשׁ

מקמקת

ַמ ְק ֶמ ֶקת

קימחון הסלק

ִק ְמחוֹן ַה ֶסּ ֶלק

קישיון הבטטה

ִק ְשׁיוֹן ַה ָבּ ָט ָטה
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Taubenh.
ימיּוֹת
ִנ ִ
ֲפ ִצים
ימית ע ָ
נִ ִ

נימיות
נימית עפצים

יפוֹנים
יפים ְוּנ ִג ִ
ְנ ִג ִ
לא דווחו

נגיפים ונגיפונים
לא דווחו
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Nematodes
Root-knot nematode
Meloidogyne sp.
Viruses
Not reported

