
הה-ּתּות מחלות הדַ שַ הַַ-תּוּת ַמֲחלֹות ד   Diseases of strawberry ש 

ה-ּתּות ד  ה-ּתּות ש  ד   .Fragaria × ananassa Duch ש 

      

ים  Bacteria חיידקים ַחְיַדקִּ

 Not reported דווחו לא דווחו לא

      

ּיֹות ְטרִּ ּי ה ּוְדמּוֵיי פִּ ְטרִּ  פִּ

ּיֹות) ְטרִּ ה-פִּ  (ֵביצ 

 פטרייה ודמויי פטריות

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

  Anthracnose, anthracnose fruit rot and black spot, colletotrichum blight גחלון ןלֹוח ַּג ַּ

    Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. = C. fragariae Brooks  

    Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk  

    C. acutatum Simmonds 

    Teleomorph: G. acutata Guerber & Correll  

  Verticillium wilt דוררת תר ַּר ַֹּוּד

     Verticillium dahliae Kleb. 

 Leaf yellowing עלים הצהבת יםל ַּע ַּ תב ַּה ַּצ ַּה ַּ

    Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc. 

  Leaf blotch גדול עלה-כתם לדֹוג ַּ הל ַּע ַּ-םת ַּכ ַּ

    Gnomonia comari Karst = Zythia fragariae Laibach 

    Teleomorph: Gnomonia comari Karst. 

  Hainesia leaf spot הינסיה כתמי הי ַּס ַּנ ַּי ַּה ַּ ימ ַּת ַּכ ַּ

    Hainesia sp. 

    Discohainesia oenotherae (Cooke & Ellis) Nannf = H. lythri (Deamaz.) Hohn. 

י מ  ת  יס כ  ס  תּות פֹומֹופ  ה-ב  ד  ש    Phomopsis leaf blight השדה-בתות פומופסיס כתמי ה 

    
Phomopsis obscurans (Ellis & Everh.) Sutton = Dendrophoma obscurans (Ellis & Everh.) 

Anderson 

 Eye spot עין כתמי ןי ַּע ַּ ימ ַּת ַּכ ַּ

    Ramularia tulasnei Sacc. = R. grevilleana (Tul. & Tul.) Jørst. 

  Cercospora leaf spot כתמת תמ ַּת ַּכ ַּ

    Cercospora sp. 

ַּל ַּמּור ַּ ימ ַּת ַּכ ַּ   Common leaf spot, ramularia leaf spot רמולריה כתמי הי ַּר 

    Ramularia brunnea Peck 

    Teleomorph: Mycosphaerella fragariae (Tul.) Lindau 

  Red spot and leaf scorch אדומים כתמים יםמ ַּד ַּא ַּ יםמ ַּת ַּכ ַּ

    Marssonina fragariae (Lib.) Kleb. = M. potentillae (Desmaz.) Magnus 

    Teleomorph: Diplocarpon earlianum (Ellis & Everh.) Wolf  



ל ת ל    Dieback מללת מ 

  Lasiodiplodia theobromae (Patouillard) Griffon & Maubl. 

  Teleomorph: Botryosphaeria rhodina Berk. & Curtis 

ק ש מ  ר    Hard brown rot שורש מק שֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn 

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ת ק  מ  ק    Stunt, Pythium root rot מקמקת מ 

    Pythium spp. 

    P. mamillatum Meurs = Globisporangium mamillatum (Meurs) Uzuhashi, Tojo & Kakish.  

    P. ultimum Trow 

ש ב    Gray mold leaf blight and dry crown rot אפור עובש רפַֹּׁא ַּ עֹׁ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

ש ב   Blue mold כחול עובש לחַֹּׁכ ַּ עֹׁ

    Penicillium purpurogenum Stoll 

חֹון מ   Powdery mildew [of strawberry] השדה-תות קימחון הד ַּש ַּה ַּ-תּות ק 

    
Podosphaera aphanis (Wallr.) Braun & Takam = Sphaerotheca macularis (Wallr.:Fr.) Lind = S. 

humuli (DC.) Burrill; anamorph: Oidium sp. 

יֹון ש  ה ק  ט  ט  ב    Charcoal rot הבטטה קישיון ה 

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

bataticola Taubenh. 

יֹון ש    Southern blight (Sclerotium rot) רולפס קשיון ספ ַּל ַּרֹו ק 

    Sclerotium rolfsii Sacc. 

     Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough  

יֹונ ה ש  דֹול ה ק    Sclerotinia crown and fruit rot גדולה קשיונה ג 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

בֹון ק  ר ר  ת  ה-תּות כ  ד  ש    Leather rot השדה-תות כתר-ריקבון ה 

    Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröt 

ַּ   Rhizopus rot (leak) מימי ריקבון יימ ַּמ ַּ ןבֹוק ַּר 

    Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill. ; Mucor mucedo Mich. ex Saint-Amans 

בֹון ק    Ganoderma rot ספוגי ריקבון יג ַּפֹוס ַּ ר 

    Ganoderma sp. - בהוקית 

בֹון ק    Pestalotia fruit rot פסטלוציה ריקבון הי ַּצ ַּלֹוט ַּס ַּפ ַּ ר 

    Pestalotia longisetula Guba 

ַּ  Aspergillus rot, black rot שחור ריקבון רחַֹּׁש ַּ ןבֹוק ַּר 

    Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson = A. niger Tiegh. 

בֹון ק  ש ר  ר   Root rot שורש ריקבון שֹׁ



    
Phomopsis obscurans (Ellis & Everh.) Sutton = Dendrophoma obscurans (Ellis & Everh.) 

Anderson 

 Cylindrocarpon Root Rot כהה שורש הה ַּכ ַּ שר ַּשַֹּׁ

    Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten = Ramularia destructans Zinssmeister 

    
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria radicicola 

Gerlach & Nilsson  

ש ר  ר שֹׁ חֹׁ   Black root rot (disease complex) שחור שורש ש 

    Coniothyrium fuckelii Sacc. 

    Teleomorph: Diapleella coniothyrium (Fuckel) Barr = Leptosphaeria coniothyrium (Fuckel) Sacc. 

    Hainesia sp. 

    Pythium spp. 

    P. ultimum Trow 

    Rhizoctonia sp. 

     

ּיֹות ימִּ  Nematodes נימיות נִּ

ית ימ  ה נ  כ  ר   Needle nematode ארוכה נימית א 

    Longidorus sp. 

ל לעֹוב ַּג ַּ יתימ ַּנ ַּ צ   Bulb-and-stem nematode ובצל גבעול נימית ּוב 

    Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 

ית ימ  ן נ  ר    Stubby-root nematode דוקרן נימית ּדֹוק 

    Trichodorus sp.  

ית ימ  ים נ  צ   Root-knot nematodes עפצים נימית ע פ 

    Meloidogyne spp. 

    M. hapla Chitwood 

ית ימ  ת נ  ע   Lesion nematodes פוצעת נימית פֹוצ 

    Pratylenchus spp.  

    P. scribneri Steiner 

ית ימ  ת נ  ע  ת פֹוצ  ר   Lesion nematode [penetrating] חודרת פוצעת נימית חֹוד 

   Pratylenchus penetrans (Cobb) Chitwood & Oteifa 

      

ים יפִּ ים ְנגִּ יפֹונִּ  Viruses and viroids ונגיפונים נגיפים ּוְנגִּ

  Strawberry mottle השדה-תות נימור הד ַּש ַּה ַּ -תּות רּומנ ַּ

    Strawberry mottle virus (SMoV) Sadwavirus 

  Tobacco streak הטבק קווי קב ַּט ַּה ַּ יּו ַּק ַּ

    Tobacco streak virus (TSV) Bromovirus 

י ים-שּול  ל  ים ע  ב  ה  תּות צ  ה-ב  ד  ש  -בתות צהובים עלים-שולי ה 

 השדה
Strawberry mild yellow edge 



  Strawberry mild yellow edge-associated (SMYEAV) Potexvirus 

     

ים  Phytoplasma  חיידקונים  ַחְיַדקֹונִּ

א ט  א  ט  ה מ  פ  ש  כ   Witches’ broom bronze מכשפה מטאטא מ 

    Phytoplasma 

 Green petal ירוקים כותרת עלי יםק ַּר ַּי ַּ תר ַּת ַֹּוכ יל ַּע ַּ

    Phytoplasma 

 


