Diseases of apple
Malus domestica Borkh.
Bacteria
Fire blight
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. emend. Hauben et al.
Crown gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens
(Smith & Townsend) Conn
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Apple scab
Venturia inaequalis (Cooke) Wint.
Branch dieback
Diplodia seriata De Notaris
Teleomorph: Botryosphaeria obtusa (Schwein.) Shoemaker
Dothideomycetes sp.
Gray mold rot, dry eye rot, blossom-end rot
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Moldy core and core rot
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl
Pink mold
Trichothecium roseum (Pers.) Link = Cephalothecium roseum Corda
Blue mold [deciduous trees]
Penicillium spp.
P. expansum Link
Sooty mold, sooty blotch complex
Geastrumia polystigmatis Batista & Farr
Gloeodes pomigena (Schwein.) Colby
Leptodontium elatius (Mangenot) De Hoog
Peltaster fructicola (Johnson, Sutton & Hodges)
Powdery mildew [of apple and pear]
Podosphaera leucotricha (Ellis & Everh.) Salmon; anamorph: Oidium sp.
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
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)ּבֵ יצָּ ה-(ּפטרּיֹות
ֵַגְֵרֵַב הֵַתֵַּפּוח

מללת

מַ ֶּללֶּת

עובש אפור

עֹ בֶּ ׁש אפֹ ר

עובש בית גרעינים

עֹ בֶּ ׁש בֵית ֵַג ְֵרעִֵּינִֵּים

עובש ורוד

עֹ בֶּ ׁש ורֹ ד

עובש כחול בנשירים

עֹ בֶּ ׁש כחֹ ל בַ נְ ִּׁש ִּירים

פייחת

ּפַ יַחַ ת

קימחון התפוח והאגס

קִּ ְמחֹון הַ תַ ּפּוחֵַ וְ האַ גס

קישיון רולפס

קִּ ְׁשיֹון רֹולְ פְ ס

Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
Rhizopus rot
Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill.
Sponge rot
Ganoderma sp.
Poria sp.
Alternaria blotch [of apple]
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl (apple pathotype) = A. mali Roberts
Schizophylum rot
Schizophylum sp.
Rosellinia root rot, Dematophora root rot
Dematophora necatrix Hartig
Teleomorph: Rosellinia necatrix Berl. ex Prill.
Black rot [of apple], frogeye leaf spot and canker
Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffiths & Maubl. = Botryosphaeria theobromae Pat. Date
Bitter rot [of apple]
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.
Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk
Cylindrocarpon Root Rot
Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten = Ramularia destructans Zinssmeister
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria
radicicola Gerlach & Nilsson
Nematodes
Pin nematodes
Paratylenchus spp.
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Lesion nematodes [penetrating]
Pratylenchus spp.
P. penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven
Viruses and viroids
Apple dwarf
Apple stem pitting virus (ASPV)
Apple chlorotic leaf spot
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Trichovirus
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ריקבון שחור בתפוח
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ריקבון מר בתפוח

ִֵַּרקבֹון מַ ר בַ תַ ּפּוח

שורש כהה
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נגיפים ונגיפונים
גימדון התפוח

נגיפים ּונגיפֹונים
ֵַגִֵּמְֵדֹון הַ תַ ּפּוח

חוורת עלי התפוח
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Apple stem grooving
Apple stem grooving virus (ASGV) Capillovirus
Apple mosaic
לאֵהוגדר
Apple stem pitting
Apple stem pitting virus (ASPV) Foveavirus
Pysiological disorders
Bitter pit
Localized calcium deficiency
Internal browning
Boron and calcium deficiencies, etc.
Fruit russet
Frost, sprays, etc.
Sunburn
Sun injury to fruit
Apple storage scald
Injury to fruit surfaces by naturally occurring gases produced by the fruit

חרצת גזע התפוח

ֵַח ֶּרצֶּ ת ֶּגזַע הַ תַ ּפּוח

מוזאיקת התפוח

ֵַמֹוזֵאִֵּיקֵַת הַ תַ ּפּוח

ניקרון גזע התפוח

ֵַנִֵּקְֵרֹון ֵֶּג ֵַזע הֵַתַ ּפּוח

גורמים פיזיולוגיים
גומה מרה

גורמים פיזיולוגיים
גֵמֵה מֵרֵה

השחמת ציפה

הַ ְׁשחמַ ת צִּ יפה
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מכת שמש

מֵַ ֵַכת ׁשֵֶּמֵֶּׁש

צירבון התפוח

ֵַצִֵּ ְֵרבֹון הֵַתַ ּפּוח

