Diseases of red clover
Trifolium pratense L.
Bacteria
Bacterial leaf spot
Pseudomonas syringae Van Hall
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Southern anthracnose
Colletotrichum destructivum O'Gara = C. sativum Horn
Verticillium wilt
Verticillium dahliae Kleb.
Rust
Uromyces trifolii-repentis Liro ex Liro var. fallens (Arth.) Cummins
Downy mildew [of clover]
Peronospora trifoliorum de Bary
Ascochyta leaf spot of legumes
Ascochyta imperfecta Peck.
A. trifolii Siemaszk
Alternaria leaf spot
Alternaria macrospora Zimm.
Spring black stem and leaf spot
Phoma medicaginis var. pinodella=Ascochyta pinodella
P. pinodella (Jones) Morgan-Jones & Burch = P. trifolii Johnson & Valleau
Target spot, ring spot, stemphylium leaf spot
Stemphylium botryosum Wallr.
Teleomorph: Pleospora tarda Simmons
Stagonospora leaf spot and root rot [quarantine pest]
Stagonospora recedens (Massal.) Jones & Weimer
Brown leaf spot
Phyllosticta sp.
Summer black stem
Cercospora sp.
Rhizoctonia damping-off
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Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Seed rot and damping-off
Pythium sp.
Seed mold
Alternaria macrospora Zimm.
Leaf gall
Physoderma alfalfae (Pat. & Lagerh.) Karling
Powdery mildew [of legumes]
Erysiphe polygoni DC. ; anamorph: Oidium sp.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium
bataticola Taubenh.
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Sclerotinia crown- and root rot
Sclerotinia minor Jagger = S. intermedia Ramsey
Nematodes
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Lesion nematode [Mediterranean]
Pratylenchus mediterraneus Corbett
Cyst nematode of clover
Heterodera trifolii (Goffart) Raski & Hart = H. shachtii var. trifolii Goffart
Viruses and viroids
Alfalfa mosaic
Alfalfa mosaic virus (AMV) cucumovirus
Cucumber mosaic
Cucumber mosaic virus (CMV) cucumovirus

מקמקת

ִַּמקִּ ִֶּמ ִֶּקת

עובש זרעים

עבֶ ׁש ז ָרעים

עפץ עלים

ֲִּע ִַּפץ עָלים

קימחון הקטניות

קִּמִּחֹון ִַּהקִּטניֹות

קישיון הבטטה

קִּׁשִּיֹון ִַּה ִָּב ִָּט ִָּטה

קישיון רולפס

קִּׁשִּיֹון רֹולִּפִּס

קשיונה גדולה

קׁשיֹונָה גִּדֹו ִָּלה

קשיונה קטנה

קׁשיֹונָה קִּ ִַּט ִָּנה

נימיות
נימית עפצים

נימּיֹות
נימית עֲפָצים

תיכונית-נימית פוצעת ים

תיכֹונית-נימית ּפֹוצַ עַת יָם

נימית תלתן משולחפת

נימית תִּלִּ ִָּתן מִּׁשִּלִּ ִֶּח ִֶּפת

נגיפים ונגיפונים
מוזאיקת האספסת

נגיפים ּונגיפֹונים
יקת ִָּה ִַּאסִּ ִֶּּפ ִֶּסת
ִַּ ִּמֹו ִָּזא

מוזאיקת המלפפון

יקת ִַּהמִּ ִָּלפִּפֹון
ִַּ ִּמֹו ִָּזא

