Diseases of common vetch
Vicia atropurpurea
V. sativa

מחלות הבקיה
בקיה ארגמנית
בקיה תרבותית

מַ חֲלֹות הבקיה
בקיה ארגמנית
בקיה תרבותית

Bacteria
Bacterial leaf spot
Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp
Pseudomonas syringae Van Hall
Pseudomonas syringae subsp. pisi Van Hall
Pseudomonas syringae subsp. syringae Van Hall
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson

חיידקים
עלים חיידקיים-כתמי

חַ יְ דַ קִּ ים
עָלִּ ים חַ יְ דַ קִּ יִּ ים-כִּ ְתמֵ י

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
דוררת

ּודמּויֵי פִּ ְט ִּרּיָּה
ְ פִּ ְט ִּרּיֹות
)בֵ יצָּ ה-(פִּ ְט ִּרּיֹות
דֹור ֶרת
ֶ

חלדון הפול

חֶ לְ דֹון הַ ּפֹול

כיב גבעול

כִּ יב גִּ בְ עֹול

כשותית הבקיה

ׁשּותית הבקיה
ִּ ְכ

Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Verticillium wilt
Verticillium dahliae Kleb.
Rust
Uromyces viciae-fabae var. viciae-fabae (Pers.) Schröt = U. fabae (Pers.) Syd.
Stem canker
Phoma sp.
Downy mildew of vetch
Peronospora viciae-sativae (Berk.) Gäum.
Ascochyta leaf spot
Ascochyta punctat
Teleomorph: Mycosphaerella ribis
Alternaria leaf spot
Alternaria sp.
A. alternate (Fr.:Fr.) Keissl.
Spring black stem and leaf spot
Phoma medicaginis var. pinodella=Ascochyta pinodella
P. pinodella (Jones) Morgan-Jones & Burch = P. trifolii Johnson & Valleau
Stemphylium leaf spot
Stemphylium botryosum Wallr.
Teleomorph: Pleospora tarda Simmons
Marssonia leaf spot
Marsonina sp. = Marssonia sp.
Brown leaf spot

כתמי אסקוכיטה

ִּּ ְתמֵ י אַ ְסקֹוכִּ יטָ ה

כתמי חלפת

כִּ ְתמֵ י חַ לֶפֶת

כתמי נצר

כִּ ְתמֵ י נֵצֶ ר

כתמי סטמפיליום

סטמפִּ ילְ יּום
ְ כִּ ְתמֵ י

כתמי עלים

כִּ ְתמֵ י עָלִּ ים

עלים חומים-כתמי

חּומים
ִּ כִּ ְתמֵ י עָלִּ ים

Phyllosticta sp.
Choclate spot
Botrytis fabae Sardina
Teleomorph: Botryotinia fabae Lu & Wu
Cercospora leaf spot
Cercospora sp.
Myrothecium leaf spot
Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc.
Fusarium wilt
Fusarium oxysporum Schlechtend
Rhizoctonia damping-off
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Seed rot and damping-off
Pythium sp.
Botrytis head rot (gray mold)
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliania (de Bary) Whetzel
Seed mold
Aspergillus sp.
Penicillium sp.
Powdery mildew [of legumes]
Erysiphe polygoni DC. ; anamorph: Oidium sp.
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
Fusarium fruit rot
Fusarium spp.
F. equiseti (Corda) Sacc. = F. roseum Link
F. solani (Mart.) Sacc. f. sp. cucurbitae Snyder & Hans.

כתמי שוקולד

כִּ ְתמֵ י ׁשֹוקֹולָד

כתמת

כַתֶ מֶ ת

כתמי מירותציום

כִּ ְתמֵ י ִּמירֹותֶ צְ יּום

מגלת

מַ ֶגלֶת

מק שורש

מַ ק ׁשֹׁ ֶרׁש

מקמקת

מַ קְ מֶ קֶ ת

עובש אפור

עֹׁ בֶ ׁש אָ פֹׁ ר

עובש זרעים

עֹׁ בֶ ש ז ְָרעִּ ים

קימחון הקטניות

קִּ ְמחֹון הַ קִּ ְטנִּ יֹות

קישיון הבטטה

קִּ ְׁשיֹון הַ בָ טָ טָ ה

קישיון רולפס

קִּ ְׁשיֹון רֹולְ פְ ס

קשיונה גדולה

קִּ ְׁשיֹונָה גְ דֹולָה

ריקבון יבש

ִּרקָ בֹון יָבֵ ׁש

Fusarium rot
Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld.
Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth
Rhizopus wooly soft rot
Rhizopus sp.
Ascochyta leaf blight
Ascochyta pinodes Jones
Teleomorph: Mycosphaerella pinodes (Berk. & Bloxam) Vestergr.
A. pisi Lib.
A. rabiei (Passerini) Labrousse
Cylindrocarpon root rot
Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten =Ramularia destructans Zinssmeister
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria
radicicola Gerlach & Nilsson
Nematodes
Lesion nematode [penetrating]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Chitwood & Oteifa
Stunt nematode
Tylenchorhynchus cilindricus Cobb syn Anguillulina dubia )Buetschli, 1873) Filipjev
Viruses and viroids
Not reported

ריקבון מגלת

ִּרקְ בֹון מַ ֶגלֶת

ריקבון מימי

ימי
ִּ ִֵּרקָ בֹון מ

שידפון אסקוכיטה

ִּׁש ְדפֹון אַ ְסקֹוכִּ יטָ ה

שורש כהה

ׁשֹׁ ֶרׁש כֵהֶ ה

נימיות
נימית פוצעת חודרת

ימּיֹות
ִּ ִּנ
ימית ּפֹוצַ עַת חֹודֶ ֶרת
ִּ ִּנ

נימית מעכבת

ימית מעכבת
ִּ ִּנ

נגיפים ונגיפונים

נְ גִּ יפִּ ים ּונְ גִּ יפֹונִּ ים
לא דווח

