Diseases of citrus
Citrus spp.
Bacteria
Black fruit pit
Pseudomonas syringae Van Hall
Blast
Pseudomonas syringae Van Hall
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Anthracnose, wither-tip
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.
Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk
Dry root rot
Fusarium solani (Mart.) Sacc.
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria
haematococca Berk. & Broome
Damping-off
Pythium spp.
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Melanose
Phomopsis citri Fawcett non (Sacc.) Traverso & Spessa
Teleomorph: Diaporthe citri Wolf
Green blotch
Alternaria alternata (Fr.:Fr) Keissl.
Stemphylium sp.
Sooty canker and branch wilt
Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) Crous & Slippers = Scytalidium lignicola Pesante = Hendersonula
toruloides Nattras
Alternaria brown spot
Alternaria alternata (Fr.:Fr) Keissl.
Fusarium wilt of citrus
Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. citri Timmer et al.
Rhizoctonia damping-off

מחלות ההדרים
מיני הדר

מַ חֲלֹות הַ הֲדָ ִרים
ִמינֵי הָ דָ ר

חיידקים
גומה שחורה

חַ יְ דַ קִ ים
גֻּמָּ ה ְׁשחֹ ָּרה

צירבון ההדר

צִ ְׁרבֹון הַ הֲדָּ ִרים

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
גחלון

ּודמּויֵי פִ ְט ִרּיָה
ְ פִ ְט ִרּיֹות
)בֵ יצָ ה-(פִ ְט ִרּיֹות
ַגחֲלֹון

התייבשות שורש

הִ ְׁתיַבְׁ שּות שֹ ֶרש

חולי נופל

חֹ לִ י נֹופֵ ל

יבלות כהות

יבלות כהות

ירקת

י ֶָּרקֶ ת

כיב מפויח ונבילת ענפים

כִ יב ְׁמ ֻּפיָּח ּונְׁבִ ילַת ֲענָּפִ ים

כתמי חלפת

כִ ְׁתמֵ י חַ לֶפֶת

מגלת ההדרים

מַ ֶגלֶת הַ הֲדָּ ִרים

מק שורש

מַ ק שֹ ֶרש

Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium damping-off
Pythium sp.
Gray mold (fruit)
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Green mold
Penicillium digitatum (Pers.) Sacc.
Trichoderma rot
Trichoderma viride Pers. = T. lignorum (Tode)
Teleomorph: Hypocrea rufa (Pers.) Fr.
Blue mold of citrus
Penicillium italicum Wehmer
Black mold, aspergillus mold
Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson = A. niger Tiegh.
Sooty mold
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Capnodium citri var. citri Berk. & Desm
Cladosporium sp.
Fumago sp.
Mal secco
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [syn. Phoma tracheiphila (Petri)
Kantschaveli & Gikashvili]
Charcoal root rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
Taubenh.
Sclerotinia twig blight, fruit rot and root rot
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Brown rot (fruit)
Phytophthora citrophthora (Sm. & Sm.) Leonian
P. hibermalis Carne
P. parasitica Dastur
P. syringae (Kleb.) Kleb.
Sour rot
Geotrichum candidum Link

מקמקת

מַ קְׁ מֶ קֶ ת

עובש אפור

עֹ בֶ ש אָּ פֹ ר

עובש ירוק

עֹ בֶ ש יָּרֹ ק

עובש ירקרק

עֹ בֶ ש ַיְׁרקְׁ ַרק

עובש כחול בהדרים

עֹ בֶ ש כָּחֹ ל בַ הֲדָּ ִרים

עובש שחור

עֹ בֶ ש שָּ חֹ ר

פייחת

פַ יַחַ ת

קימלון

קִ מָּ לֹון

קישיון הבטטה

קִ ְׁשיֹון הַ בָּ טָּ טָּ ה

קשיונה גדולה

קִ ְׁשיֹונָּה גְׁ דֹולָּה

ריקבון חום

ִרקָּ בֹון חּום

ריקבון חמוץ

ִרקָּ בֹון חָּ מּוץ

Geotrichum citri-aurantii (Ferraris) Butler
Teleomporph: Galactomyces citri-aurantii
Galactomyces candidum Butler
Galactomyces geotrichum (Butler & Petersen) Redhead & Malloch
Heart rot, ganoderma rot
Ganoderma sp. - בהוקית
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. – ב' שטוחה
G. lucidum (Curtis:Fr.) Karst. – ב' מבריקה
G. orbiforme (Fr.) Ryvarden
Oxyporus latemarginatus (Durieu & Mont.) Donk = Poria latemarginata (Durieu & Mont.) Cooke
Other basidiomycetes
Stem-end rot
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl
Colletotrichum gleosporioides Penz.
Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl. = Botriodiplodia theobrome Pat. = = Diplodia

ריקבון ספוגי

ִרקָּ בֹון ְׁספֹוגִ י

ריקבון עוקץ

ִרקְׁ בֹון עֹ קֶ ץ

ריקבון שורש

ִרקְׁ בֹון שֹ ֶרש

שורש לבן-ריקבון

שֹ ֶרש ָּלבָּ ן-ִרקְׁ בֹון

שרף דיפלודיה

לֹודיָּה
ְׁ ְְׁׁש ַרף ִדיפ

נימיות
נימית ארוכה

ימּיֹות
ִ ִנ
נִימית אֲרֻּ כָּה
ִ

נימית דוקרן

נִימית דֹוקְׁ ָּרן
ִ

נימית ההדרים

נִימית הַ הֲדָּ ִרים
ִ

נימית מחטית

נִימית מַ חֲטִ ית
ִ

natalensis Botryosphaeria rhodina [teleomorph]

Phomopsis citri Fawc.
Teleomorph: Diaporthe citri Wolf
Phytophthora foot rot, gummosis and root rot
Phytophthora citrophthora (Sm. & Sm.) Leonian
P. nicotianae Breda de Haan var. parasitica (Dastur) Waterhouse = P. parasitica Dastur
Dematophora root rot
Dematophor a necatrix Hartig
Diplodia gummosis
Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl.
Nematodes
Needle nematodes
Longidorus cohni Heyns
L. elongatus (de Man) Thorne & Swanger
Stubby-root nematode
Paratrichodorus sp.
Citrus nematode (Slow decline)
Tylenchulus semipenetrans Cobb
Dagger nematodes
Xiphinema brevicolle Lordello & Da Costa

X. index Thorne & Allen
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Lesion nematodes
Pratylenchus spp.
P. brachyurus (Godfrey) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven
P. vulnus Allen & Jensen
Viruses and viroids
Impietratura
Graft transmissible pathogen (GTP)
Exocortis
Citrus exocortis viroid (CEVd) Pospiviroid
Yellow vein clearing of lemon
גורם לא ידוע
Gum pocket, gummy pitting
גורם לא ידוע
Yellow vein
גורם לא ידוע
Tristeza, quick decline and stem pitting, seedling yellows
Citrus tristeza virus (CTV) Closterovirus
Blind pocket
גורם לא ידוע
Xyloporosis, Cachexia
Citrus cachexia viroid (CCV) Hostuviroid
Psorosis
Spirovirus (ophiovirus) proposed new group
Gummy bark
גורם לא ידוע
Blight [of lemon seedling], young tree decline, rough lemon decline
גורם לא ידוע
Concave gum
גורם לא ידוע

נימית עפצים

נִימית עֲפָּ צִ ים
ִ

נימית פוצעת

נִימית פֹוצַ עַת
ִ

נגיפים ונגיפונים
אבננת

נְ גִ יפִ ים ּונְ גִ יפֹונִ ים
אַ בְׁ ֶננֶת

אקסוקורטיס

סֹוקֹורטִ יס
ְׁ
ְׁאֶ ק

בהרת עורקי הלימון

עֹורקֵ י הַ לִ ימֹון
ְׁ בַ הֶ ֶרת

גומה שרפית

גֻּמָּ ה ְׁש ָּרפִ ית

הצהבת עורקים

עֹורקִ ים
ְׁ הַ צְׁ הָּ בַ ת

טריסטזה
,התמוטטות פתאומית בהדר
ניקרון ההדר

יסטֵ זָּה
ְׁ טְׁ ִר
,התמוטטות פתאומית בהדר
ניקרון ההדר

כיס עיוור

כִ יס עִ ּוֵר

ניקרון עצה

נִקְׁ רֹון עֵ צָּ ה

פקלת

פַקֶ לֶת

קליפה שרפית

קְׁ לִ פָּה ְׁש ָּרפִ ית

שידפון שתילים

ִש ְׁדפֹון ְׁש ִתילִ ים

שקע דביק

שֶ קַ ע דָּ בִ יק

Spiroplasma
Citrus stubborn disease, CSD, citrus stubborn, little-leaf disease of citrus
Spiroplasma citri Saglio (spread by leafhoppers)
Physiological disorders
Creasing
Nutritional (?)

ברגונים
עלעלת

ִב ְרּגֹונִ ים
עַ לְׁ עֶ לֶת

פגעים פיזיולוגיים
קמטת

פְ גָעִ ים פִ יזְיֹולֹוגִ ּיִ ים
קַ מֶ טֶ ת

