Diseases of cannabis
Cannabis sativa L.
Bacteria
Not reported
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Anthracnose
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.
Leaf septoria, yellow leaf spot
Septoria cannabis (Lasch) Sacc.
Alternaria leaf spot, Brown blight
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Fusarium wilt
Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen
Pythium root rot
Pythium sp.
Rhizoctonia root rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Pink mold
Trichotecium roseum (Pers.:Fr.) Link
Powdery mildew
Unidentified
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium
bataticola Taubenh.
Stem rot (southern blight)
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
Bud rot, Topical rot
Lasiodiplodia theobromae (Patouillard) Griffon & Maubl.

מחלות קנביס רפואי
קנביס רפואי

מַ חֲלֹות קנביס רפואי
קנביס רפואי

חיידקים
לא דווחו

חַ יְ דַ קִּ ים
לא דווחו

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
גחלון

ּודמּויֵי פִּ ְט ִּרּיָּה
ְ פִּ ְט ִּרּיֹות
)בֵ יצָּ ה-(פִּ ְט ִּרּיֹות
ַּגחֲלֹון

עלה צהוב-כתם

עֶּלֶּה צֶּהֶּב-כֶּתֶּם

כתמי חלפת

כֶּתֶּמֶּי ֶַּּחלֶּפֶּת

מגלת

ֶַּּמגֶּלֶּת

מקמקת

מַּ קמקת

מק שורש

מַּ ק שרש

עובש אפור

עֶּבֶּש אֶּפֶּר

עובש ורוד

עֶּבֶּש וֶּרֶּד

קימחון
ֶּ לאֶּהוגדר
קישיון הבטטה

קֶּמֶּחֹון
קשיֹון הַּ בטטה

קישיון רולפס

קֶּשֶּיֹון רֹולֶּפֶּס

ריקבון אמיר

רקבֹון אמיר

Penicillium sp.
P. citrinum Thom
P. steckii Zalessky
Cladosporium stem canker
Cladosporium sp.
C. sphaerospermum Penz.
Fusarium foot rot and root rot
Fusarium spp. [F. equiseti (Corda) Sacc. = F. roseum Kendall ; F. solani (Mart.) Sacc.; F.
verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld.; F. proliferatum (Matsush.)
Nirenberg ex Gerlach & Nirenberg]
Nematodes
Not reported
Viruses and viroids
Lettuce chlorosis virus

כיב גבעול

כֶּיב גֶּבֶּעֹול

ריקבון שורש

רקבֹון שֶּרֶּש

נימיות
לא דווחו

ימּיֹות
ִּ ִּנ
לא דווחו

נגיפים ונגיפונים
הצהבה של החסה

נְ גִּ יפִּ ים ּונְ גִּ יפֹונִּ ים
הַּ צהבַּ ה של ֶַּּה ֶַּּחסֶּה

מוזאיקת הטבק

יקת ֶַּּה ֶַּּטבֶּק
ֶַּּ ֶּמֹוזֶּא

Lettuce chlorosis virus ( LCV) closterovirus
Tobacco mosaic
Tobacco mosaic virus (TMV) Tobamovirus

