
ַֹוּסהַַ ַמֲחלֹות  Diseases of sorghum (דורה) הסורגום מחלות (הר ַּוּד) םּוּגר 

 .Sorghum bicolor (L.) Moench = S. japonicum (Hack.) Roshev. = S. vulgare Pers מצויה דורה היַ צּומַ  הר ַּוּד

ַסֹו , ינַ דַ סּו בשַ עַ ) ינַ דַ סּו םּוּגר 

ַסֹו  (ןדַ סּוּוּגר 

, סודני עשב) סודני סורגום

 (סורגוסודן
Sorghum sudanense (Sorgusudan) 

 Sorghum bicolor × S. sudanense סודנית דורה יתנַ דַ סּו הר ַּוּד

      

ים ַּדק   Bacteria חיידקים ַחי 

  Bacterial leaf streak חיידקי קווקוו יקִ דִ יִ חִ  וקּווִ קִ 

    
Xanthomonas vasicola pv. holcicola (Elliott) Vauterin et al. = X. campestris pv. holcicola 

(Elliott) Dye 

      

ּיֹות ר  ט  מּוי י פ  ּי ה ּוד  ר  ט   פ 

ּיֹות) ר  ט  ה-פ  יצ   (ב 

 פטרייה ודמויי פטריות

 (ביצה פטריות)
Fungi and fungus-like (Oomycetes) 

ִאִ  ִֹוּסהִ  טֹוּגר   Sugary disease, ergot of sorghum [quarantine pest] [הסגר נגע] הסורגום ארגוט [הסגר נגע] םּוּגר 

    Claviceps africana Frederickson, Mantle & De Milliano 

  Sorghum Rust הדורה חלדון הר ִּודהִ  ןדֹולִ חִ 

  Puccinia purpurea Cooke 

י   Damping-off and seed rot נופל חולי נֹוֵפל ֹחל 

    Aspergillus spp. 

    Exserohilium sp. 

    Fusarium spp. 

    Penicillium spp. 

ית ׁשּות  ִֹוּסהִ  כ   Downy mildew [of sorghum] הסורגום כשותית םּוּגר 

    Peronosclerospora sorghi (Weston & Uppal) Shaw = Sclerospora sorghi Weston & Uppal 

  Target leaf spot מטרה כתם הר ִטִ מִ  םתִ כִ 

    Bipolaris cookei (Sacc.) Shoemaker = Helminthosporium cookei Sacc. 

  Leaf blight עדשתי כתם יתִ ׁשִ דִ עִ  םתִ כִ 

    Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & Suggs = Helminthosporium turcicum Pass. 

    Teleomorph: Setosphaeria turcica (Luttrell) Leonard & Suggs 

ק ׁש מ   Rhizoctonia root rot שורש מק ֹׁשר 

    Rhizoctonia solani Kühn 

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

  Pythium root rot מקמקת תקִ מִ קִ מִ 

    Pythium spp. 

 Storage mold of grain אחסון עובשי ןסּוחִ אִ  יׁשִֵבִ עִ 

    Aspergillus spp. 



    Penicillium spp. 

  Smut, loose kernel הדורה פחמון הר ִּודהִ  ןמֹוחִ פִ 

    Sporisorium cruentum (Kühn) Vanky = Sphacelotheca cruenta (Kühn) Potter 

  Charcoal rot הבטטה קישיון הטִ טִ בִ הִ  ןיֹוׁשִ קִ 

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

bataticola Taubenh. 

      

ּיֹות ימ   Nematodes נימיות נ 

 Not reported  דווחו לא דווחו לא

      

ים יפ  ג  ים נ  יפֹונ  ג   Viruses and viroids ונגיפונים נגיפים ּונ 

דֹון מ  ה ּג  יק  ס ּומֹוז א  יר  ת    Maize dwarf mosaic בתירס ומוזאיקה גימדון ב 

    Maize dwarf mosaic virus (MDMV) Potyvirus  

 


