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, הרָ ּבָ ְס ּכֻ (ד ּגַ ַמֲחלֹות ַה 
 )ֻּכְסָּבר

, כוסברה(מחלות הגד 
 Diseases of coriander )כוסבר

 .Coriandrum sativum L גד השדה ַּגד ַהָּׂשֶדה
 Diseases of lovage 'מחלות הלובג 'גבָ ֹוּלַמֲחלֹות ַה 

 .Levisticum officinale Koch לוויסטיקום רפואי ם רפואייקּוִט יְס וִ לֵ 
      

 Bacteria חיידקים ַחְיַּדִּקים
 Bacterial black spot כתם שחור חיידקי ר ַחְיַּדִּקיחָֹׁש  םֶת ּכֶ 

    Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp 
    P. syringae Van Hall  
    P. viridiflava (Burkholder) Dowson  

 Bacterial soft rot ריקבון רך חיידקי ַרְך ַחְיַּדִּקי ִרָּקבֹון

    Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey et 
al.  

      
ִּפְטִרּיֹות ּוְדמּוֵיי ִּפְטִרָּיה 

 )ֵּביָצה-ִּפְטִרּיֹות(
פטריות ודמויי פטרייה 

 Fungi and fungus-like (Oomycetes) )פטריות ביצה(
 Downy mildew כשותית יתִת ּוׁשְּכ 

    Peronospora sp. 
 Alternaria leaf spot כתמי חלפת ִּכְתֵמי ַחֶּלֶפת

    Alternaria sp. 
    A. alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

 Cercospora leaf spot כתמת ַּכֶּתֶמת
    Cercospora sp. 

 Rhizoctonia neck rot מק שורש ׁשרֶ ׁשֹ קַמ 
    Rhizoctonia solani Kühn  
    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

 Pythium root rot, Pythium damping-off מקמקת ַמְקֶמֶקת
    Pythium sp. 

 Gray mold עובש אפור רפָֹא ׁשבֶ עֹ
    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 
    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

 Myrothecium spot פצע שחור רחֹע ָׁש צַ ּפֶ 
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    Myrothecium rodirum Tode = M. advena Sacc. 
 Powdery mildew קימחון ןחֹוָּמ ִק 

    Oidium sp. 
 Charcoal rot קישיון הבטטה הָט ָט ּבָ ן הַ יֹוְׁש ִק 

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

 White mold קשיונה גדולה ִקְׁשיֹוָנה ְּגדֹוָלה
    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

 Cylindrocarpon Root Rot שורש כהה ההֶ ּכֵ  ׁשרֶ ׁשֹ
    Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten = Ramularia destructans Zinssmeister 

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

      
 Nematodes נימיות ִניִמּיֹות

 Needle nematode נימית ארוכה הּכָ רֻ ית אֲ יִמ נִ 
    Longidorus vineacola Sturhan & Weischer  

 Root-knot nematode נימית עפצים ִניִמית ֲעָפִצים
    Meloidogyne sp. 

 Lesion nematode [Mediterranean] תיכונית-ים נימית פוצעת ִּתיכֹוִנית-ָים ִניִמית ּפֹוַצַעת
    Pratylenchus mediterraneus Corbett 

 Viruses ְנִגיִפים ּוְנִגיפֹוִנים ְנִגיִפים ּוְנִגיפֹוִנים
 Not reported לא דווחו לא דווחו
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