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Solidago

סולידגו

Diseases of solidago (Golden rod)
Solidago nemoralis Aiton, S. canadensis L.

2014 'אלעד י' וחוב

מחלות צמחים בישראל

-ָהב( ַמ ֲחלוֹת הסולידגו )מטה
ָ ַמ ֲחלוֹת ַהסּוֹ ִל
(ז ָ זהב-ידגוֹ ) ַמ ֵטּה
- מטה,זהב קנדי-מטה
- ַמ ֵטּה, ָז ָהב ָק ָנ ִדי-ַמ ֵטּה
זהב יערי
ָז ָהב ַי ֲע ִרי

Bacteria
Crown gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith &
Townsend) Conn

חיידקים
עפץ חיידקי

ַח ְי ַדּ ִקּים
ָע ָפץ ַחיְ ַדּ ִקּי

Fungi
Alternaria leaf spot
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Fusarium wilt
Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen
Rhizoctonia root rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Black wound, myrothecium canker
Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc.
Powdery mildew
Oidium sp.
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Fusarium stem rot
Fusarium solani (Mart.) Sacc.
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria

פטריות
כתמי חלפת

ִפּ ְט ִריּוֹת
ִכּ ְת ֵמי ַח ֶלּ ֶפת

מגלת

ֶלת
ֶ ַמגּ

מק שורש

ַמק שֹׁ ֶרשׁ

עובש אפור

עֹ ֶבשׁ אָפֹר

פצע שחור

ֶפּ ַצע ָשׁחֹר

קימחון

ִק ָמּחוֹן

קישיון רולפס

רוֹל ְפס
ְ ִק ְשׁיוֹן

קשיונה גדולה

דוֹלה
ָ ִק ְשׁיוֹ ָנה ְגּ

ריקבון גבעול

ִר ְקבוֹן ִגּ ְבעוֹל
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haematococca Berk. & Broome
Nematodes
Needle nematode
Longidorus sp.
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Viruses
Not reported

נימיות
נימית ארוכה

ימיּוֹת
ִ ִנ
ימית ֲא ֻר ָכּה
ִ ִנ

נימית עפצים

ֲפ ִצים
ָ ימית ע
ִ ִנ

נגיפים ונגיפונים
לא דווחו

יפוֹנים
ִ יפים ְוּנ ִג
ִ ְנ ִג
לא דווחו
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