
 Diseases of eggplant מחלות החציל ילצ  ח  ַמֲחלֹות ה  

 .Solanum melongena L סולנום החציל ילצ  ח  ם ה  נּול  סֹו

      

ים  Bacteria חיידקים ַחְיַדק 

י דֹול ַחְיַדקִּ ם גָּ תֶּ נגע ] כֶּ

 [הסגר

כתם גדול חיידקי )נגע 

 Bacterial fruit blotch, BFB [quarantine pest], seedling blight [quarantine pest] הסגר(

  Quarantine pest: Acidovorax avena subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al. = Pseudomonas 

pseudoalcaligenes subsp. citrulli 

י בֹון ַרְך ַחְיַדקִּ קָּ  Bacterial soft rot ריקבון רך חיידקי רִּ

    
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Hauben et al. = Erwinia carotovora 

subsp. carotovora (Jones) Bergey et al 

      

ה  ּי  ְטר  ּיֹות ּוְדמּוֵיי פ  ְטר  פ 

ּיֹות ְטר  ה(-)פ   ֵביצ 

פטריות ודמויי פטרייה 

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

 Anthracnose fruit rot גחלון ןלֹוח  גַ 

    Colletotrichum sp. 

  Verticillium wilt דוררת תרֶּ רֶּ ֹוד

    Verticillium dahliae Kleb. 

י נֹוֵפל  Damping-off חולי נופל ֹחלִּ

    Pythium spp. 

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

  Early blight חלפת הסולניים יםיִּ נִּ לָּ ֹוּסת הַ פֶּ לֶּ חַ 

    Alternaria solani Sorauer 

 Late blight כימשון ןֹוׁשמָּ כִּ 

    Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 

ים ימֵ ְת כִּ  לִּ ים עָּ יִּ  Leaf spot כתמי עלים חיידקיים ַחְיַדקִּ

    
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. = X. campestris pv. vesicatoria (Doidge) 

Dye 

 Dark spot כתמי ריקבון כהים יםהִּ ן כֵ בֹוקָּ י רִּ מֵ ְת כִּ 

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

 Fusarium wilt of eggplant מגלת החציל ילצִּ חָּ הֶּ  תלֶּ גֶּ מַ 

    Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr. f. sp. melongenae Mauto & Ishigami 

    F. solani (Mart.) Sacc. 



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

Nectria haematococca Berk. & Broome  

ׁש   Rhizoctonia damping-off מק שורש ַמק ֹׁשרֶּ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ת קֶּ   Pythium damping-off and fruit rot מקמקת ַמְקמֶּ

    Pythium sp. 

ׁש אָּ    Gray mold עובש אפור רפֹ ֹעבֶּ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

 Powdery mildew [Leveillula] קמחונית יתנִּ חֹוְמ קִּ 

    Oidiopsis sicula Scalia = O. taurica (Lév.) Salmon  

     Teleomorph: Leveillula taurica (Lév.) Arnaud 

ְׁשיֹון רֹוְלְפס   Southern blight קישיון רולפס קִּ

    Sclerotium rolfsii Sacc. 

     Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough  

ה ְׁשיֹונָּה ְגדֹולָּ   White mold קשיונה גדולה קִּ

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

 Fruit rot פרי ריקבון ְפִרי ִרְקבֹון

   Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

  Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

  Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

  Fusarium spp. 

  Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill. 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

ּיֹות ימ   Nematodes נימיות נ 

ה ֻרכָּ ית א  ימִּ  Needle nematodes נימית ארוכה נִּ

    Longidorus spp. 

ים צִּ פָּ ית ע  ימִּ  Root-knot nematodes נימית עפצים נִּ

    Meloidogyne spp. 

      

ים יפֹונ  ים ּוְנג  יפ   Viruses and viroids נגיפים ונגיפונים ְנג 

ְתֵמי  יָּה תילַ בִּ נְ כִּ נִּ ַעְגבָּ   Tomato spotted wilt העגבנייהכתמי נבילת  הָּ

    Tomato spotted wilt virus (TSWV) Tospovirus 

 Cucumber mosaic מוזאיקת המלפפון ןפֹופְ לָּ ְמ ת הַ יקַ אִּ זָּ מֹו



     Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus 

יף ַתּפּוחַ  ה -ְנגִּ מָּ דָּ   Y Potato virus Yאדמה -נגיף תפוח Yא 

    Potato virus Y (PVY) Potyvirus 

ֵלי  ל ע  מּוט ׁשֶּ מּור ְוקִּ נִּ

יל צִּ חָּ  הֶּ

נימור וקימוט של עלי 

 החציל
Eggplant mottled crinkle mosaic 

    Eggplant mottled crinkle mosaic virus (EMCV) 

  Eggplant mild mottled חציל מתון-נימור ן תּומָּ  ילצִּ חָּ -רּומנִּ 

    Eggplant mild mottle virus (EMMV) 

  Tomato mild mottle נימור עגבנייה מתון ןתּוה מָּ יָּ נִּ בָּ גְ עַ  רּומנִּ 

    Tomato mild mottle virus (TMMV) Tombusvirus 

 


