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Diseases of sweet potato 

 .Ipomoea batatas (L.) Lam נאכלת לפופית תלַ כַ אַ נַ  יתפִַפּולְַ

      

 Bacteria חיידקים ַחְיַדִקים

 Sweet-potato scab הבטטה גרב הט ְּט ְּב ְּה ְּ בר ְּג ְּ

    Streptomyces ipomoeae (Person & Martin) Waksman & Henrici 

    S. scabies Corrig. (ex Thaxter) Lambert & Loria 

  Crown gall חיידקי עפץ יק ְּד ְּי ְּח ְּ ץפ ְּע ְּ

    
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens 

(Smith & Townsend) Conn  

בֹון ק  ְך ר  י ר  ק  ד  י   Bacterial stem and root rot, bacterial soft rot חיידקי רך ריקבון ח 

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

Bergey et al.  

      

 ִפְטִרּי ה ּוְדמּוֵיי ִפְטִרּיֹות

ה-ִפְטִרּיֹות)  (ֵביצ 

 פטרייה ודמויי פטריות

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

ת פֶּ לֶּ   Alternaria leaf spot and stem blight חלפת ח 

    Alternaria spp. 

 Fusarium wilt of sweet potato, stem rot הבטטה מגלת הט ְּט ְּב ְּה ְּ תלְֶּּגְֶּּמ ְּ

    Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. batatas (Wollenweb.) Snyder & Hans. 

 Fusarium root rot and stem canker, root and stem rot וגבעול שורש מגלת לעֹוב ְּג ְּו ְּ שרְֶּּש ְּ תלְֶּּגְֶּּמ ְּ

    Fusarium solani (Mart.) Sacc. 

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

Nectria haematococca Berk. & Broome  

  Java black rot שחורה מומיה הר ְּח ְּש ְּ הי ְּמ ְּמ ְּ

    Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl. = Botryosphaeria theobromae Pat. Date 

ק ש מ  רֶּ   Rhizoctonia stem canker (sprout rot) שורש מק ש 

    Rhizoctonia solani Kühn 

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

  Mottle necrosis מקמקת תקְֶּּמְֶּּק ְּמ ְּ

    Pythium spp. 

    P. scleroteichum Drechsler 

  Scurf נימשון ןֹושמ ְּנ ְּ

    Monilochaetes infuscans Halst. ex Harter 

  Gray mold rot אפור עובש רפ ְּא ְּ שבְֶּּע ְּ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 



    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

  Blue mold rot כחול עובש לח ְּכ ְּ שבְֶּּע ְּ

    Penicillium spp. 

 Powdery mildew קימחון ןחֹומ ְּק ְּ

    Oidium sp. 

  Charcoal rot הבטטה קישיון הט ְּט ְּב ְּה ְּ ןיֹוש ְּק ְּ

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

bataticola Taubenh. 

 Circular spot and Southern blight רולפס קישיון ספ ְּל ְּרֹו ןיֹוש ְּק ְּ

    Sclerotium rolfsii Sacc. 

    Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough 

ְּ  Fusarium rot מגלת ריקבון תלְֶּּגְֶּּמ ְּ ןבֹוק ְּר 

    Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld.  

    Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth  

ְּ   Rhizopus soft rot מימי ריקבון יימ ְּמ ְּ ןבֹוק ְּר 

    Rhizopus spp. 

    R. stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill. 

ְּ   Punky rot משחיר ריקבון ירח ְּש ְּמ ְּ ןבֹוק ְּר 

    Trichoderma spp. 

  Pink root ורוד שורש דר ְּו ְּ שרְֶּּש ְּ

    Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorenz, Walker & Larson = Phoma terrestris Hans. 

      

 Nematodes נימיות ִניִמּיֹות

ים יתימ ְּנ ְּ צ   Root-knot nematode עפצים נימית ֲעפ 

    Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 

      

 Viruses and viroids ונגיפונים נגיפים ּוְנִגיפֹוִנים ְנִגיִפים

דֹון מ  ה ג  ט  ט  ו ר ב  י, ח  ק   עֹור 

ה ט  ט  ים ב  קוע   ש 

 עורקי, חיוור בטטה גימדון

 שקועים בטטה
Sweet- potato chlorotic stunt  

    
Sweet-potato chlorotic stunt virus (SPCSV) Crinivirus = Sweet-potato sunken vein virus (SPSVV) 

Crinivirus 

 Cucumber mosaic המלפפון מוזאיקת ןפֹופ ְּל ְּמ ְּה ְּ תיק ְּא ְּז ְּמֹו

    Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus  

 C Sweet-potato virus C בטטה נגיף  Cהט ְּט ְּב ְּ יףג ְּנ ְּ

  Sweet-potato virus C (SPVC) potyvirus 

מור י נ  ת  ל נֹוצ  ה שֶּ ט  ט  ב    Sweet-potato feathery mottle בטטהה של נוצתי נימור ה 

    Sweet-potato feathery mottle virus (SPFMV) Potyvirus 



סול ל  י ס  ה ֲעל  ט  ט  ב   Ipomoea crinkle leaf curl הבטטה עלי סלסול ה 

    Ipomoea crinkle leaf curl virus (ICLCV) Begomovirus 

 


