
 Diseases of limonium (Statice)  העדעד מחלות  דעַָדָ עַָהָ  ַמֲחלֹות

 .Limonium sinuatum (L.) Mill., Limonium spp כחול עדעד, עדעד מיני לחָ כָ  דעַָדָ עַָ, דעַָדָ עַָ יינָ מ ָ

    10 Dec. 2021 

ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

 Not reported דווחו לא דווחו לא

      

ּיֹות ר  ט  מּוי י פ  ּי ה ּוד  ר  ט   פ 

ּיֹות) ר  ט  ה-פ  יצ   (ב 

 פטרייה ודמויי פטריות

 (ביצה פטריות)
Fungi and fungus-like (Oomycetes) 

 Anthracnose, colletotrichum blight גחלון ןלֹוח ַּג ַּ

    Colletotrichum gloeosporoides (Penz.) Penz.& Sacc. 

    Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk  

 Limonium rust העדעד חלדון דע ַּד ַּע ַּה ַּ ןדֹול ַּח ַּ

) (םיּונ ַּימֹול ַּב ַּּו דע ַּד ַּע ַּב ַּ) ובלימוניום בעדעד ) Uromyces limonii (DC.) Lév. 

) (דע ַּד ַּע ַּב ַּ קר ַּ) בעדעד רק ) U. savulescui Rayss 

ֵמי ת  ת כ  פ  ל   Alternaria leaf spot חלפת כתמי ח 

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

ת מ  ת   Cercospora leaf spot כתמת כ 

    Cercospora sp. 

 Fusarium wilt מגלת תל ַּג ַּמ ַּ

    Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen 

ש-ארּו ַּצ ַּ קמ ַּ ר   Stem base rhizoctonia שורש-צוואר מק שֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ת ק  מ  ק    Pythium root rot מקמקת מ 

    Pythium sp. 

ש ב    Gray mold אפור עובש רפַֹּׁא ַּ עֹׁ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

 Black wound, myrothecium canker שחור פצע רחַֹּׁש ַּ עצ ַּפ ַּ

    Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc. 

 Powdery mildew קימחון ןחֹומ ַּק ַּ

    Oidium sp. 

ַּ  Phytophthora שורשַּבוןרק שר ַּשַֹּׁ ןבֹוק ַּר 

    Phytophthora sp. 

      



ּיֹות ימ   Nematodes נימיות נ 

ית ימ   Dagger nematodes מחטית נימית יתט ַּח ַּמ ַּ נ 

    Xiphinema index Thorne & Allen 

    X. pini Heyns  

ית ימ  ים נ  צ    Root-knot nematodes עפצים נימית ע פ 

    Meloidogyne hapla Chltwood 

    M. incognita (Kofoid & White) Chitwood 

    M. javanica (Treub) Chitwood 

     

ים יפ  ג  ים נ  יפֹונ  ג   Viruses and viroids ונגיפונים נגיפים ּונ 

ת יק    Turnip mosaic הלפת מוזאיקת תפ ַּל ַּה ַּ מֹוז א 

    Turnip mosaic virus (TuMV) Potyvirus 

תמֹוז ַּ יק  פֹון א  פ  ל  מ    Cucumber mosaic המלפפון מוזאיקת ה 

     Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus 

      

דַָחַָ  Phytoplasma חיידקונים יםנָ ֹוקי 

 Yellows and malformation ועיוותים ציהבון יםת ַּּוּוע ַּו ַּ ןבֹוה ַּצ ַּ

    Phytoplasma 

 

 

 


