
  Diseases of turfgrass הדשא מיני מחלות אשִ דִ הִַ יינִ מ ִ ַמֲחלֹות

 Zoysia Grass  יהיסיזו אלטורו דשא היִ סִ יִ זֹו רֹוטֹולִ אִ  אשִ דִ 

 .Zoysia japonica Steud  יפנית יהיזויס  יתנִ פִ יִַ היִ סִ יִ זֹו

ן אשִ דִ  ב  ר   Durban Grass דרבן דשא ד 

ית-ַבת ל   .Dactyloctenium australe Steud  דרומית יבלית-בת  יתמִ רֹודִ  ַיב 

 Kikuyu grass קיקויו דשא יּויקּוקִ  אשִ דִ  

  Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov חבויה זיפנוצה היִ בּוחֲִ הצִ נֹויפִ זִ 

 Water Finger-grass = Seashore paspalum פספלום דשא םלּופִ סִ פִַ אשִ דִ 

 .Paspalum vaginatum Sw. = P. distichum L. = P. littorale Br  נדני פספלון  ינִ דִ נִ  םלּופִ סִ פִַ

 Buffalo Grass, St. Augustine Grass לובופ דשא לֹופִ ּוב אשִ דִ 

ִצִַ  Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze   צדדי-חד בצרג  ידִ דִ צִ -דחִַ בגִַר 

ִבִ  אשִ דִ   Bermudagrass  ברמודה דשא  הדִ מּור 

 .Cynodon dactylon (L.) Pers  מצויה יבלית  היִ צּומ ִ יתלִ בִ יִַ

    10 Dec. 2021 

דִַחִַ  Bacteria חיידקים יםקִ י 

 Not reported דווחו לא דווחו לא
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 פטרייה ודמויי פטריות

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

 Turfgrass rust הדשא חלדון אשֶ דֶ הֶ  ןדֹולֶ חֶ 

    Puccinia sp. 

    P. cynodontis Delacr. ex Desm. = Aecidium plantaginis Ces. 

    P. stenotaphri (Syd. & Syd.) Cummins  

 Curvularia blight, tip dieback דשאֶעליֶכמשון אשֶ דֶ הֶ  ילֶ עֶ  ןֹושמֶ כֶ 

    Curvularia sp. 

    Cochliobolus lunatus Nelson & Haasis = Curvularia lunata (Wakker) Boedijn 

    C. senegalensis (Speg.) Subram. = Brachysporium senegalense Speg. 

ים-ימֶ תֶ כֶ  ֶפֶ אֶ  ָעל   Gray leaf spot אפורים עלים-כתמי יםר 

    Pyricularia grisea Sacc. 

    Teleomorph: Magnaporthe grisea (Hebert) Barr 

 Helminthosporium leaf spot  ושלוחות עלים כתמי  תחֹולּוש ֶּו יםלֶ עֶָ ימֶ תֶ כֶ 

    Bipolaris spp. = Helminthosporium spp. 

ק ש-מ  ר    Rhizoctonia brown patch חום שורש-מק חּום ש 

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 



ת ק  מ  ק   Pythium blight מקמקת מ 

    Pythium sp. 

    P. graminicolum Subram. 

    P. ultimum Trow 

יֹון ש   Charcoal rot הבטטהֶיוןקש ָבָטָטההֶ  ק 

    
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola 

Taubenh. 

ָדפֹון יָטהֶש  קֹוכ  ס   Ascochyta leaf blight אסקוכיטה שידפון א 

    Ascochyta sp. 

תֶָדפֹוןש ֶ ל  ג   Fusarium blight מגלת שידפון מ 

    Fusarium culmorum (Smith) Sacc. 

    F. equiseti (Corda) Sacc. 

    F. graminearum Schwabe  

    Teleomorph: Gibberella zeae (Schwein.) Petch  

    F. solani (Mart.) Sacc 

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

haematococca Berk. & Broome  

    F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld. 

    Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth  

  Nigrospora blight and stolon rot לוחותושֶעליםֶשדפון תחֹולּוש ֶּו יםלֶ עֶָ ןפֹודֶ ש ֶ

    Nigrospora sp. 

      

יֹות ימ   Nematodes נימיות נ 

  Needle nematodes ארוכה נימית הכֶָרֶ אֶ  יתימֶ נֶ 

    Longidorus spp. 

    L. cohni Heyns 

 Stubby-root nematodes דוקרן נימית ןָרֶקֶ ֹוד יתימֶ נֶ 

    Trichodorus spp. 

ית ימ  חֶ  נ   Dagger nematodes מחטית נימית יתטֶ מ 

    Xiphinema spp. 

    X. bravicolle Lordello & Da Costa 

    X. index Thorne & Allen 

ית ימ   Cyst nematodes משולחפת נימית תפֶ חֶ לֶ שֶ מֶ  נ 

    Heterodera spp. 

    H. avenae Wollenweber 

ית ימ   Sheath nematode  נדן מיתני  ןדֶָנֶָ נ 



    Hemicycliophora sp. 

ית ימ    Spiral nematodes סלילנית נימית יתנֶ ילֶָלֶ סֶ  נ 

    Helicotylenchus spp. 

    H. dyhistera (Cobb) Sher 

    Scutellonema brachyurum (Steiner) Andrássy 

ית ימ  ים נ   Root-knot nematodes עפצים נימית ע ָפצ 

    Meloidogyne spp. 

    M. marylandi Jepson & Golden  

ית ימ  ת נ  ע   Lesion nematode פוצעת נימית ּפֹוצ 

    Pratylenchus sp. 

ית ימ  ת נ  ע  ת ּפֹוצ  ר   Lesion nematode [penetrating] חודרת פוצעת נימית חֹוד 

    Pratylenchus penetrans (Cobb) Chitwood & Oteifa 

      

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

 Not reported דווחו לא דווחו לא

 

 

 


