Diseases of tomato
Solanum lycopersicum L. = Lycopersicon esculentum Mill.
Bacteria
Bacterial spot
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye
Bacterial canker
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) = Corynebacterium michiganense
(Smith) Jensen et al. = Corynebacterium michiganense subsp. michiganense (Smith) Jensen
Pith necrosis
Pseudomonas corrugata (ex Scarlett et al.) Roberts & Scarlett
Bacterial speck
Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Young et al.
Crown gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens
(Smith & Townsend) Conn
Bacterial stem rot and fruit rot, bacterial soft rot
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Hauben et al. = Erwinia carotovora
subsp. carotovora (Jones) Bergey et al
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Anthracnose, colletotrichum blight
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.
Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk
Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes
Verticillium wilt
Verticillium dahliae Kleb.
Damping-off
Pythium spp.
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Early blight [of solanaceae]
Alternaria solani Sorauer
Alternaria stem canker, alternaria blight [small spot]
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl. f. sp. lycopersici Grogan et al.
Late blight

מחלות העגבנייה
עגבניית הגינה

מַ חֲלֹות הָעַָגָבָנָיָה
עַָגָבָנָ ַָית הַָגָנָה

חיידקים
גרב חיידקי

חַ ידַ קים
גָּרָּב חַ יְ דַ קִּ י

כיב חיידקי

ִָּּכיב חַ יְ דַ קִּ י

נמק ליבה

נֶמֶ ק לִּ בה

ניקוד חיידקי

ִָּּנקּוד חַ יְ דַ קִּ י

עפץ חיידקי

עפץ חַ יְ דַ קִּ י

ריקבון רך חיידקי

ִּרקבֹון ַרְך חַ יְ דַ קִּ י

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
גחלון

פטריֹות ּודמּויֵי פטריה
)בֵ יצה-(פטריֹות
ַָּגחָּלֹון

דוררת

דֹורֶָּרֶָּת

חולי נופל

חֹ לִּ י נֹופֵל

חלפת הסולניים

ַָּח ֶָּל ֶָּפת ַָּהּסֹולָּ ִָּּנִָּּיים

חלפת מנקדת

ַָּח ֶָּל ֶָּפת ְמנַקֶ דֶ ת

כימשון

ִָּּכמָּׁשֹון

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
Gray leaf spot
Stemphylium botryosum Wallr. f. sp. lycopersici Rotem et al.
S. lycopersici (Enjoji) Yamamoto = S. floridanum Hannon & Weber
Ghost spot
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Fusarium wilt of tomato
Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. lycopersici (Sacc.) Snyder & Hans.
Rhizoctonia fruit rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Rhizoctonia damping-off
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium damping-off and fruit rot
Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp.
P. ultimum Trow
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Leaf mold
Fulvia fulva (Cooke) Cif. = Cladosporium fulvum Cooke
Powdery mildew [of tomato]
Oidium neolycopersici Kiss
Powdery mildew [Leveillula]
Oidiopsis sicula Scalia = O. taurica (Lév.) Salmon
Teleomorph: Leveillula taurica (Lév.) Arnaud
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium
bataticola Taubenh.
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Didymella stem rot
Didymella lycopersici Kleb.

עלים אפורים-כתמי

עלִּ ים אפֹ ִּרים-כִּ ְתמֵ י

כתמי רפאים

ִָּּכתְָּ ֵָּמי ְָּרפָּאִָּּים

מגלת העגבנייה

מַ ֶגלֶת הָּ ַָּע ְָּגבָּ ִָּּניָּה

מק פרי

מַ ק ְָּפ ִָּּרי

מק שורש

מַ ק ׁשֹ ֶרׁש

מקמקת

מַ קְ מֶ קֶ ת

עובש אפור

עֹ בֶ ׁש אָּ ָֹּפר

עובש עלים

עֹ בֶ ׁש עָּ ִָּּלים

קימחון העגבנייה

קִּ ְמחֹון הָּ ַָּע ְָּגבָּ ִָּּניָּה

קמחונית

ִָּּק ְָּמחֹו ִָּּנית

קישיון הבטטה

קִּ ְׁשיֹון הַ בטטה

קישיון רולפס

קִּ ְׁשיֹון רֹולְ פְ ס

קשיונה גדולה

קִּ ְׁשיֹונה גְ דֹולה

ריקבון גבעול

ִּרקְ בֹון גִּ בְ עֹול

Sour rot
Geotrichum candidum Link
Teleomorph: Galactomyces geotrichum (Butler & Petersen) Redhead & Malloch
Crown- and root rot of tomato
Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. radicis-lycopersici Jarvis & Shoemaker
Rhizopus rot
Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill.
Corky root rot
Pyrenochaeta lycopersici Schneider & Gerlach
Cylindrocarpon Root Rot
Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten =Ramularia destructans Zinssmeister
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria
radicicola Gerlach & Nilsson
Nematodes
Needle nematode
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger
Root-knot nematodes
Meloidogyne hapla Chitwood
M. incognita (Kofoid & White) Chitwood
M. javanica (Treub) Chitwood
Viruses and viroids
Tomato apical stunt
Tomato apical stunt viroid (TASVd) Pospiviroid
Potato leafroll
Potato leafroll virus (PLRV) Luteovirus
Tomato chlorosis
Tomato chlorosis virus (TOCV) Crinivirus
Tomato spotted wilt
Tomato spotted wilt virus (TSWV) Tospovirus
Tobacco mosaic, Common mosaic of tomato (internal browning of fruit)
Tobacco mosaic virus (TMV) Tobamovirus
Cucumber mosaic
Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus
Tomato mosaic
Tomato mosaic virus (ToMV) Tobamovirus

ריקבון חמוץ

ִּרקָּבֹון חָּמּוץ

ריקבון כתר העגבנייה

ִּרקְ בֹון כֶתֶ ר העַ גְ בנִּ יה

ריקבון מימי

ימי
ִָּּ ִּרקָּבֹון ֵָּמ

שעמת שורש

ׁש ֶָּע ֶָּמת ׁשֹ ֶרׁש
ַָּ

שורש כהה

ׁשרֶָּׁש ֵָּכ ֶָּהה
ָֹּ

נימיות
נימית ארוכה

נימיֹות
ימית ארֻ כה
ִּ ִּנ

נימית עפצים

ימית עפצִּ ים
ִּ ִּנ

נגיפים ונגיפונים
גימדון אמיר העגבנייה

נגיפים ּונגיפֹונים
ִָּּג ְָּמדֹון אָּ ִּמיר העַגְ בנִּ יה

האדמה-התקפלות עלי תפוח

האדמה-פּוח
ַָּ ִַָּּהתְָּ ַָּק ְָּפלּות עָּ ֵָּלי ת

חוורת העגבנייה

ַָּח ֶָּּורֶָּת הָּ ַָּע ְָּגבָּ ִָּּניָּה

כתמי נבילת העגבנייה

כִּ ְתמֵ י ְָּנ ִָּּבי ַָּלת העַ גְ בנִּ יה

מוזאיקת הטבק

יקת ַָּה ַָּטבָּק
ַָּ ִָּּמֹוזָּא

מוזאיקת המלפפון

יקת ַָּה ְָּמלָּ ְָּפפֹון
ַָּ ִָּּמֹוזָּא

מוזאיקת העגבנייה

יקת הָּ ַָּע ְָּגבָּ ִָּּניָּה
ַָּ ִָּּמֹוזָּא

Potato virus Y
Potato virus Y (PVY) Potyvirus
Cowpea mild mottle
Cowpea mild mottle virus (CPMMV) Carlavirus
Pelargonium zonate spot
Pelargonium zonate spot virus (PZSV) Anulavirus
Tomato yellow leaf curl
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) Begomovirus
Tomato brown rugose fruit
Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) Tobamovirus

Y אדמה-נגיף תפוח

Y אדמה-פּוח
ַָּ ַנְ גִּ יף ת

הבקר-נימור מתון של אפונת

הַ בקר-נִּ מּור מתּון ׁשֶ ל אפּונַת

ניקוד הפלרגוניום

ִָּּנקּוד ַָּה ֵָּפ ַָּל ְָּרגֹו ְָּניּום

צהבון אמיר העגבנייה

צַ הבֹון א ִּמיר העַ גְ בנִּ יה

קמטים חומים בפרי העגבנייה

קמטים חּו ִָּּמים ב ְָּפ ִָּּרי העַגְ בנִּ יה

