Diseases of loquat
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Bacteria
Fire blight
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. emend. Hauben et al.
Crown gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens
(Smith & Townsend) Conn
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Leaf and fruit spot [of loquat], loquat scab
Spilocaea pyracanthae (Otth) Arx = Fusicladium eriobotryae (Cad.) Sacc.
Apple scab
Venturia inaequalis (Cooke) Wint.
Verticillium wilt
Verticillium dahliae Kleb.
Stemphylium leaf spot
Stemphylium botryosum Wallr.
Teleomorph: Pleospora sp.
Leaf spot
Pestalotiopsis sp. = Pestalotia sp.
Sphaeropsis sp.
Fruit and leaf spot
Diplocarpon mespili (Sorauer) Sutton = Entomosporium maculatum Lév.
Alternaria rot, dark spot
Alternaria tenuis Nees
Fruit rot, rot spot
Cladosporium herbarum (Pers.) Link.
Branch dieback
Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl.
Teleomorph: Botryosphaeria theobromae Pat. Date
Rhizoctonia root rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium damping-off

מחלות השסק
שסק יפני
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שַסַק ַַיפַנַי

חיידקים
חירכון

חַ יְ דַ קים
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פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
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דוררת
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כִּ ְתמי ִּרקבֹון כֵהִֵּים

כתמי ריקבון מוגבלים
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מקמקת

מַ קְ מֶּׁ קֶּׁ ת

Pythium sp.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium
bataticola Taubenh.
Collar rot
Phytophthora nicotianae de Haan
Root rot
Fusarium solani (Mart.) Sacc.
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman =
Nectria haematococca Berk. & Broome
Cylindrocarpon root rot
Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten = Ramularia destructans Zinssmeister
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria
radicicola Gerlach & Nilsson
Fruit rot
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.
Pestalotiopsis funereal (Desm.) Steyaest
Nematodes
Dagger nematode
Xiphinema brevicolle Lordello & Da Costa
Root knot nematode
Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood
Viruses and viroids
Not reported
Physiological disorders
Sunburn, purple spot

קישיון הבטטה

קִּ ְשיֹון הַ בטטה

ריקבון צוואר שורש

ִּרקְ בֹון צַ ּוַאר שֹׁ ֶּׁרש

ריקבון שורש

ִּרקְ בֹון שֵֹׁרֵֶּׁש

שורש כהה

שֵֹׁרֵֶּׁש כֵהֵֶּׁה

ריקבוןֵפרי

ִּרקְ בֹוןֵּפְ ִּרי

נימיות
נימית מחטית

נימּיֹות
ימית מַ ח ֲִּטית
ִּ ִּנ

נימית עפצים

ימית עֲפצִּ ים
ִּ ִּנ

נגיפים ונגיפונים
לא דווחו

נְ גיפים ּונְ גיפֹונים
לא דווחו

פגעים פיזיולוגיים
מכת שמש

פְ געים פיזְיֹולֹוגּיים
מֵַ ֵַכת שֵֶּׁמֵֶּׁש

