
 Diseases of aster האסתר מחלות רתָ סָ אַָהָ  ַמֲחלֹות

 .Aster spp אסתר מיני רתָ סָ אַָ יינָ מ ָ

    10 Dec. 2021 

ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

  Crown gall חיידקי עפץ יקָ דָ יָ חָ  ץפָ עָ 

    
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith & 

Townsend) Conn  

      

 ִפְטִרּיָּה ּוְדמּוֵיי ְִּטִרּיֹות

ה-ִפְטִרּיֹות)  (ֵביצָּ

 פטרייה ודמויי פטריות

 (ביצה פטריות)
Fungi 

 Verticillium wilt דוררת דֹוֶרֶרת

    Verticillium dahliae Kleb. 

ֵמי ת   Alternaria leaf spot חלפת כתמי ֶלֶפתחָ  כ 

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

ֵמי ת  יּום כ  יל  פ  ֶטמ   Stemphylium leaf spot סטמפיליום כתמי ס 

    Stemphylium sp. 

ֶגֶלת  Fusarium wilt מגלת מ 

    Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen 

ּו אר קמָ  ֶרש-צ   Rhizoctonia rot, stem base rhizoctonia שורש-צוואר מק שֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

  Gray mold אפור עובש רפָֹׁאָ  שבֶָעָֹׁ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

 Black wound, myrothecium canker שחור פצע רחָֹׁשָ  עצָ פֶָ

    Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc. 

 Powdery mildew קימחון ןחֹומָ קָ 

    
Golovinomyces cichoracearum (DC.) Heluta = G. orontii (Castagne) Heluta = Erysiphe cichoracearum 

DC. ; anamorph: Oidium sp. 

יֹון ש  ס ק  פ    Southern blight רולפסָיוןקש רֹול 

    Sclerotium rolfsii Sacc. 

     Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough  

יֹונ ה ש  דֹול ה ק   White mold גדולה קשיונה ג 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

בֹון ק  עֹול ר  ב   Fusarium stem rot גבעולָבוןרק ג 

    Fusarium solani (Mart.) Sacc. 



    
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria 

haematococca Berk. & Broome  

      

ּיֹות ימ   Nematodes נימיות נ 

ית ימ  ה נ   Needle nematode ארוכה נימית ֲאֻרכ 

    Longidorus sp. 

      

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

ֵמי ת  י ה תילָ בָ נָ  כ  נ  ב  ג  ע    Tomato spotted wilt עגבנייהה תנביל כתמי ה 

    Tomato spotted wilt virus (TSWV) Tospovirus 

 

 


