
 Diseases of pea האפונה מחלות הנָ פּואֲָהָ  ַמֲחלֹות

ָתַָ ןּופאָ   .Pisum sativum L תרבותי אפון ית ָּוּבר 

      

ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

  Bacterial brown spot חיידקי חום כתם יק ֶּד ֶּי ֶּח ֶּ םחּו םת ֶּכ ֶּ

    Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall = P. syringae pv. japonica (Mukoo) Dye et al.  

      

ּיֹות ר  ט  מּוֵיי פ  ּי ה ּוד  ר  ט   פ 

ּיֹות) ר  ט  ה-פ   (ֵּביצ 

 פטרייה ודמויי פטריות

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

ֲחלֹון   Anthracnose, colletotrichum blight גחלון ג 

    Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. = C. pisi Pat.  

     Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk  

ת ר   Verticillium wilt דוררת דֹור 

    Verticillium sp. 

  Pea rust האפונה חלדון הנ ֶּפּואֲֶּה ֶּ ןדֹול ֶּח ֶּ

    Uromyces pisi-sativi (Pers.) Liro = U. pisi DC. 

 Faba bean rust הפול חלדון לֹוּפה ֶּ ןדֹול ֶּח ֶּ

    Uromyces viciae-fabae var. viciae-fabae (Pers.) Schröt = U. fabae (Pers.) Syd. 

 ]Downy mildew [of pea האפונה כשותית הנ ֶּפּואֲֶּה ֶּ יתת ֶּּוׁשכ ֶּ

    Peronospora viciae (Berk.) de Bary f. sp. pisi Boerema & Verh. = P. pisi Sydow. 

ת ימ ֶּת ֶּכ ֶּ פ  ל    Alternaria blight חלפת כתמי ח 

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

ֶּטֹוּפ ֶּס ֶּ ימ ֶּת ֶּכ ֶּ   Septoria blotch ספטוריה כתמי הי ֶּר 

    Septoria sp. 

י מ  ת  ים כ  ל  ים ע  יל  מ  ר  ת    Cladosporium blight יםותרמיל עלים כתמי ו 

    Cladosporium herbarum (Pers.) Link 

י מ  ת  ים כ  יל  מ  ר    Ascochyta leaf and pod spot תרמילים כתמי ת 

    Ascochyta pisi Lib.  

  Cercospora leaf spot כתמת תמ ֶּת ֶּכ ֶּ

    Cercospora sp. 

 Fusarium rot of pea האפונה מגלת הנ ֶּפּואֲֶּה ֶּ תל ֶּג ֶּמ ֶּ

    Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen 

    F. oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen f. sp. pisi (Linford) Snyder & Hansen 

ק ׁש מ  ר    Rhizoctonia seedling rot שורש מק ׁשֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

  Damping-off, seed rot מקמקת תק ֶּמ ֶּק ֶּמ ֶּ



    Pythium spp.  

  Gray mold אפור עובש רפֶֹּׁא ֶּ ׁשב ֶּעֶֹּׁ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr.  

     Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

 Powdery mildew [of pea] האפונה קימחון הנ ֶּפּואֲֶּה ֶּ ןחֹומ ֶּק ֶּ

    Erysiphe pisi DC. var. pisi; anamorph: Oidium sp. 

יל ת מ  ֲאפּונ ה ק    Ascochyta blight of pea האפונה קמילת ה 

    Ascochyta pinodes Jones  

    Teleomorph: Mycosphaerella pinodes (Berk. & Bloxam) Vestergr.  

 Charcoal rot הבטטה קישיון הט ֶּט ֶּב ֶּה ֶּ ןיֹוׁש ֶּק ֶּ

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

bataticola Taubenh. 

יֹונ ֶּ ׁש    Sclerotinia rot = white mold גדולה קשיונה הל ֶּדֹוג ֶּ הק 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary  

בֹון ק  יס ר  ס  עֹול ב  ב    Ascochyta foot rot and black stem  גבעול בסיס ריקבון  ג 

    Phoma pinodella (Jones) Morgan-Jones & Burch = Ascochyta pinodella Jones  

ֶּ  Rhizopus rot מימי ריקבון יימ ֶּמ ֶּ ןבֹוק ֶּר 

    Rhizopus stolonifer (Ehrenb.: Fr.) Vuill. 

ֶּ ׁש ןבֹוק ֶּר  ר    Fusarium root rot שורש ריקבון ׁשֹׁ

    Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. pisi (Jones) Snyder & Hans.  

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

Nectria haematococca Berk. & Broome  

      

ּיֹות ימ   Nematodes נימיות נ 

ל לעֹוב ֶּג ֶּ יתימ ֶּנ ֶּ צ   Bulb-and-stem nematode ובצל גבעול נימית ּוב 

    Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 

  Cyst nematode משולחפת נימית תפ ֶּח ֶּל ֶּׁש ֶּמ ֶּ יתימ ֶּנ ֶּ

    Heterodera sp. 

ים יתימ ֶּנ ֶּ צ    Root-knot nematodes עפצים נימית ֲעפ 

    Meloidogyne spp. 

ית ימ  ת נ  ע  ית-י ם ּפֹוצ  יכֹונ   Lesion nematode [Mediterranean] תיכונית-ים פוצעת נימית ת 

    Pratylenchus mediterraneus Corbett 

ית ימ   Cyst nematode of clover משולחפת תלתן נימית תפ ֶּח ֶּל ֶּׁש ֶּמ ֶּ ןת ֶּל ֶּת ֶּ נ 

    Heterodera trifolii (Goffart) Raski and Hart = H. shachtii var. trifolii Goffart 

   

ים יפ  ג  ים נ  יפֹונ  ג   Viruses and viroids ונגיפונים נגיפים ּונ 

 Not reported דווחו לא דווחו לא



 


