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  Diseases of turfgrass מחלות מיני הדשא אֶׁש ּדֶ י ַה ינֵ ַמֲחלֹות ִמ 
 Zoysia Grass  דשא אלטורו זויסייה הּיָ ִס יְ זֹו רֹוטֹולְ אֶ  אֶׁש ּדֶ 

 .Zoysia japonica Steud זויסייה יפנית  ית נִ ּפָ ה יַ ּיָ ִס יְ זֹו
 Durban Grass דשא דרבן ָּדְרָּבן אֶׁש ּדֶ 

 .Dactyloctenium australe Steud יבלית דרומית -בת ית ִמ רֹוַיְּבִלית ְּד -ַּבת
 Kikuyu grass דשא קיקויו יּויקּוא ִק ֶׁש ּדֶ  

  Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov זיפנוצה חבויה היָ בּוה חֲ צָ נֹויְּפ זִ 
 Water Finger-grass = Seashore paspalum דשא פספלום םלּוּפָ ְס ּפַ  אֶׁש ּדֶ 

 .Paspalum vaginatum Sw. = P. distichum L. = P. littorale Br פספלון נדני  י נִ דָ ם נְ לּוּפָ ְס ּפַ 
 Buffalo Grass, St. Augustine Grass דשא בופלו לֹופָ ּוּב אֶׁש ּדֶ 

 Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze  צדדי -צרגב חד י ִד דָ ְצ -דב חַ ּגַ ְר צַ 
 Bermudagrass דשא ברמודה  ה דָ מּוְר ּבֶ  אֶׁש ּדֶ 

 .Cynodon dactylon (L.) Pers יבלית מצויה  ה יָ צּוית ְמ לִ ְּב יַ 
      

 Bacteria חיידקים יםִּק ְיּדַ חַ 
 Not reported לא דווחו לא דווחו

      
ִּפְטִרּיֹות ּוְדמּוֵיי ִּפְטִרָּיה 

 )ֵּביָצה-ִּפְטִרּיֹות(
פטריות ודמויי פטרייה 

 Fungi and fungus-like (Oomycetes) )ביצהפטריות (
 Turfgrass rust חלדון הדשא אֶׁש ּדֶ ן הַ דֹולְ חֶ 

    Puccinia sp. 
    P. cynodontis Delacr. ex Desm. = Aecidium plantaginis Ces. 
    P. stenotaphri (Syd. & Syd.) Cummins  

 Curvularia blight, tip dieback כימשון עלי דשא אֶׁש ּדֶ י הַ לֵ ן עֲ ֹוׁשְמ ִּכ 
    Curvularia sp. 
    Cochliobolus lunatus Nelson & Haasis = Curvularia lunata (Wakker) Boedijn 
    C. senegalensis (Speg.) Subram. = Brachysporium senegalense Speg. 

 Gray leaf spot עלים אפורים-כתמי יםִר פֹאֲ  ָעִלים-יֵמ ְת ִּכ 
    Pyricularia grisea Sacc. 
    Teleomorph: Magnaporthe grisea (Hebert) Barr 

 Helminthosporium leaf spot כתמי עלים ושלוחות  ת חֹולּוְׁש ים ּוִל עָ  יֵמ ְת ִּכ 
    Bipolaris spp. = Helminthosporium spp. 

  Rhizoctonia brown patch שורש חום-מק חּום ׁשֶֹרׁש-ַמק
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    Rhizoctonia solani Kühn  
    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

 Pythium blight מקמקת ַמְקֶמֶקת
    Pythium sp. 
    P. graminicolum Subram. 
    P. ultimum Trow 

 Charcoal rot קישיון הבטטה ָּבָטָטההַ ִקְׁשיֹון 

    Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola 
Taubenh. 

 Ascochyta leaf blight שידפון אסקוכיטה ִׁשְדפֹון ַאְסקֹוִכיָטה
    Ascochyta sp. 

 Fusarium blight שידפון מגלת ן ַמֶּגֶלתפֹוְד ִׁש 
    Fusarium culmorum (Smith) Sacc. 
    F. equiseti (Corda) Sacc. 
    F. graminearum Schwabe  
    Teleomorph: Gibberella zeae (Schwein.) Petch  
    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  

  Nigrospora blight and stolon rot שידפון עלים ושלוחות תחֹולּוְׁש ים ּולִ ן עָ פֹוְד ִׁש 
    Nigrospora sp. 
      

 Nematodes נימיות ִניִמּיֹות
  Needle nematodes נימית ארוכה הּכָ רֻ ית אֲ יִמ נִ 

    Longidorus spp. 
    L. cohni Heyns 

 Stubby-root nematodes נימית דוקרן ןרָ ְק ֹוּדית יִמ נִ 
    Trichodorus spp. 

 Dagger nematodes נימית מחטית יתִט ִניִמית ַמחֲ 
    Xiphinema spp. 
    X. bravicolle Lordello & Da Costa 
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    X. index Thorne & Allen 
 Cyst nematodes נימית משולחפת תפֶ ֶח לְ ׁשֻ ְמ ִניִמית 

    Heterodera spp. 
    H. avenae Wollenweber 

 Sheath nematode נימית נדן  ן דָ ִניִמית נָ 
    Hemicycliophora sp. 

  Spiral nematodes נימית סלילנית יתנִ ילָ לִ ִניִמית ְס 
    Helicotylenchus spp. 
    H. dyhistera (Cobb) Sher 
    Scutellonema brachyurum (Steiner) Andrássy 

 Root-knot nematodes נימית עפצים ִניִמית ֲעָפִצים
    Meloidogyne spp. 
    M. marylandi Jepson & Golden  

 Lesion nematode נימית פוצעת ִניִמית ּפֹוַצַעת
    Pratylenchus sp. 

 Lesion nematode [penetrating] נימית פוצעת חודרת חֹוֶדֶרת ִניִמית ּפֹוַצַעת
    Pratylenchus penetrans (Cobb) Chitwood & Oteifa 
      

 Viruses נגיפים ונגיפונים ְנִגיִפים ּוְנִגיפֹוִנים
 Not reported לא דווחו לא דווחו
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