Diseases of almond
Amygdalus communis L. = Prunus dulcis (Mill.) Webb.
Bacteria
Bacterial canker
Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall = P. syringae pv. japonica (Mukoo) Dye et al.
Crown gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith &
Townsend) Conn
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Anthracnose
Colletotrichum acutatum Simmonds
Almond scab
Cladosporium carpophilum Thüm.
Teleomorph: Venturia carpophila Fisher
Verticillium wilt
Verticillium dahliae Kleb.
Shot hole
Stigmina carpophila (Lév) Ellis = Wilsonomyces carpophilus (Lév) Adaskaveg, Ogawa & Butler Jauch
Stone fruit rust
Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzschel & Litv.
Alternaria leaf spot
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Dark spot [of almond]
Cladosporium herbarum (Pers.) Link
Cercospora leaf spot
Cercospora circumscissa Sacc.
Teleomorph: Mycosphaerella cerasella Aderh
Branch dieback
Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl.
Teleomorph: Botryosphaeria theobromae Pat. Date
Rhizoctonia collar and root rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk

מחלות השקד
שקד מצוי

מַ חֲלֹות הַַשַקַד
שַקַד מַצּוי

חיידקים
כיב חיידקי

חַ יְ דַ קִּ ים
כיב חַ יְדַ קי

עפץ חיידקי

עָפָ ץ חַ יְדַ קי

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
גחלון

ּודמּויי פִּ ְט ִּרּיה
ְ פִּ ְט ִּרּיֹות
)ביצה-(פִּ ְט ִּרּיֹות
ַגחֲלֹון

גרב השקד

גְ ַרב הַ שָ קד

דוררת

דֹור ֶרת
ֶ

חורי ירי

חרי ֶירי

חלדון הגלעיניים

חֶ לְ דֹון הַ ַגלְ עיניים

כתמי חלפת

כ ְתמי חַ לֶפֶת

כתמים כהים

כְ תָ מים כהים

כתמת

ַכתֶ מֶ ת

מללת

מַ ֶללֶת

מק שורש

מַ ק ש ֶרש

Red leaf blotch
Polystigma amygdalinum Cannon
P. fulvum Pers. ex DC = P. ochraceum (Whal.) Sacc.
Leaf curl
Taphrina deformans (Berk) Tulasne
Green fruit rot
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Pink mold
Trichotecium roseum (Pers.:Fr.) Link
Blue mold [deciduous trees]
Penicilium expansum Link = P. crustaceum Link = P. glaucum Stoll
Powdery mildew [of almond]
Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary var. tridactyla ; anamorph: Oidium passerinii Bertol.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
Taubenh.
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Kernel decay
Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson = A. niger Tiegh.
Brown rot
Monilia laxa (Ehrenb.) Sacc.
Teleomorph: Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey ex Whetzel
Dark green rot
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Phytophthora root and crown rot
Phytophthora spp.
Rhizopus rot
Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill.
Hull rot
Monilia laxa (Ehrenb.) Sacc.
Teleomorph: Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey ex Whetzel
Rosellinia root rot, dematophora root rot
Dematophora necatrix Hartig
Teleomorph: Rosellinia necatrix Berl. ex Prill.

נימשון השקד

נ ְמשֹון הַ שָ קד

סלסול עלים

סלְ סּול עָ לים

עובש אפור

עבֶ ש אָ פר

עובש ורוד

עבֶ ש וָרד

עובש כחול בנשירים

עבֶ ש כָחל בַ נְ שירים

קימחון השקד

ק ְמחֹון הַ שָ קד

קישיון הבטטה

ק ְשיֹון הַ בָ טָ טָ ה

קשיונה גדולה

ק ְשיֹונָה גְ דֹו ָלה

ריקבון גלעין

רקְ בֹון ַגלְ עין

ריקבון חום

רקָ בֹון חּום

ריקבון ירוק כהה

רקָ בֹון יָרק כהֶ ה

ריקבון כתר ושורש

רקְ בֹון ֶכתֶ ר וְ ש ֶרש

ריקבון מימי

רקָ בֹון מימי

ריקבון שומר פרי

רקְ בֹון שֹומר פְ רי

שורש לבן-ריקבון

ש ֶרש ָלבָ ן-רקְ בֹון

Nematodes
Dagger nematode
Xiphinema sp.
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
M. incognita (Kofoid & White) Chitwood
M. javanica (Treub) Chitwood
Root-lesion nematode
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen
Viruses and viroids
Prune dwarf
Prune dwarf virus (PDV) Ilarvirus
Prunus necrotic ring spot
Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV) Ilarvirus
Phytoplasma
Phytoplasma pyri [quarantine pest]

נימיות
נימית מחטית

ימּיֹות
ִּ ִּנ
נימית מַ חֲטית

נימית עפצים

נימית עֲפָ צים

נימית פוצעת

נימית פֹוצַ עַת

נגיפים ונגיפונים
גימדון הגלעיניים

נְ גִּ יפִּ ים ּונְ גִּ יפֹונִּ ים
ג ְמדֹון הַ ַגלְ עיניים

נמק גלעיניים טבעתי

ֶנמֶ ק ַגלְ עיניים טַ בַ עְ תי

חיידקונים

חַ יְ דַ קֹונִּ ים

,חיידקונים (פיטופלסמה) בשקד
)שם זמני (נגע הסגר

,חַ יְדַ קֹונים (פיטופלסמה) בשקד
)שם זמני (נגע הסגר

