
ְפָעה )ַמֲחלוֹת   Diseases of lisianthus (ליזינתוסהיפעה )מחלות  (סּוּתנְ יַ יזְ לִּ ַהיִּ
ים  ְפָעה ְגדוַֹלת ְפָרחִּ יִּ

 (יםחִּ ָר דול פְ ס גְ ּוּתנְ יַ יזְ לִּ )
יפעה גדולת פרחים 

 Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn (וס גדול פרחיםתליזינ)

      
ים  Bacteria חיידקים ַחְיַדקִּ
 Not reported לא דווחו לא דווחו

      
ָיה  ְטרִּ יוֹת ּוְדמּוֵיי פִּ ְטרִּ פִּ

יוֹת ְטרִּ  ֵביָצה(-)פִּ
פטריות ודמויי פטרייה 

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

ׁשּוִתית  ָעהכְּ  Downy mildew [of lisianthus] כשותית היפעה ַהִיפְּ

    Peronospora chlorae de Bary 
לֶּת ָעה ַמגֶּ  Fusarium wilt of lisianthus מגלת היפעה ַהִיפְּ

    Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen f. sp. eustomae 
ׁש ַמק   Rhizoctonia stem rot מק שורש ׁשֹׁרֶּ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 
ת קֶּ מֶּ   Pythium root rot מקמקת ַמקְּ

    Pythium sp. 
ׁש ָא   Botrytis blight עובש אפור רפֹׁ עֹׁבֶּ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 
 Powdery mildew [Leveillula] קמחונית יתנִ חוֹׁ מְּ ִק 

    Oidiopsis sicula Scalia = O. taurica (Lév.) Salmon  

    Teleomorph: Leveillula taurica (Lév.) Arnaud 
ר תֶּ ן כֶּ בוֹׁ   Fusarium stem rot, crown rot ריקבון כתר ִרקְּ

    Fusarium avenaceum (Corda ex Fr.) Sacc. 

    Teleomorph: Gibberella avenacea Cook 

    F. solani (Mart.) Sacc. 

    
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria 

haematococca Berk. & Broome  
ׁש ן ַצַּואר ׁשֹׁרֶּ בוֹׁ  Crown rot ריקבון צוואר שורש ִרקְּ

    Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc. 

      
יוֹת ימִּ   Nematodes נימיות נִּ
 Needle nematodes נימית ארוכה הכָ ר  ִניִמית א  

    Longidorus spp. 

ָפִצים  Root-knot nematode נימית עפצים ִניִמית ע 



    Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 

      
ים יפוֹנִּ ים ּוְנגִּ יפִּ   Viruses and viroids ונגיפוניםנגיפים  ְנגִּ

  Iris yellow spot כתמי אירוס צהובים יםבִ ה  ס צְּ ּוירי ִא מ  תְּ כִ 

    Iris yellow spot virus (IYSV) Tospovirus 
י  מ  ָבִנָיה תילַ בִ נְּ ִכתְּ   Tomato spotted wilt כתמי נבילת העגבנייה ָהַעגְּ
    Tomato spotted wilt virus (TSWV) Tospovirus 

    Tobacco mosaic virus (TMV) Tobamovirus 

ָזִאיַקת   Tobacco mosaic מוזאיקת הטבק  ַהַטָבק מוֹׁ

  Tobacco mosaic virus (TMV) Tobamovirus 
ן פוֹׁ ָלפְּ ָזִאיַקת ַהמְּ   Cucumber mosaic מוזאיקת המלפפון מוֹׁ

     Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus 
ָזִאיַקת   Bean yellow mosaic שעועית צהובה-מוזאיקת הבָ ה  ית צְּ עִ עּוׁשְּ -מוֹׁ

     Bean yellow mosaic virus (BYMV) Potyvirus 
ִמיר ן בוֹׁ ה  צַ    Tomato yellow leaf curl צהבון אמיר העגבנייה היָ נִ בָ גְּ עַ הָ א 

    Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) Begomovirus 

 


