
ר, הר ַבַ סַ כַ ) דגַַהַַ ַמֲחלֹות ב   Diseases of coriander (כוסבר, כוסברה) הגד מחלות (כ ס 

ֶדה ַגד  .Coriandrum sativum L השדה גד ַהש 

    10 Dec. 2021 

ים ַדקִּ  Bacteria חיידקים ַחי 

י רח ֶּש ֶּ םת ֶּכ ֶּ  Bacterial black spot חיידקי שחור כתם ַחְיַדקִּ

    Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp 

    P. syringae Van Hall  

    P. viridiflava (Burkholder) Dowson  

בֹון ק  י ַרְך רִּ  Bacterial soft rot יחיידק רך ריקבון ַחְיַדקִּ

    
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey et 

al.  

      

ּיֹות רִּ ט  מּוֵיי פִּ ּי ה ּוד  רִּ ט   פִּ

ּיֹות) רִּ ט  ה-פִּ  (ֵביצ 

 פטרייה ודמויי פטריות

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

 Downy mildew כשותית יתתִֶּּּושכְֶּ

    Peronospora sp. 

ְתֵמי ת כִּ פ   Alternaria leaf spot חלפת כתמי ַחל 

    Alternaria sp. 

    A. alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

ת מ   Cercospora leaf spot כתמת ַכת 

    Cercospora sp. 

ל ת הֶַּמג  ד   Fusarium wiltֶּהשדהֶּגדֶּמגלתֶַּגדֶַּהש 

  Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. /// 

 Rhizoctonia neck rot שורש מק שר ֶּש ֶּ קמֶַּ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ת ק   Pythium root rot, Pythium damping-off מקמקת ַמְקמ 

    Pythium sp. 

 Gray mold אפור עובש רפ ֶּא ֶּ שב ֶּע ֶּ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

 Myrothecium spot שחור פצע רח ֶּש ֶּ עצֶַּפ ֶּ

    Myrothecium rodirum Tode = M. advena Sacc. 

 Powdery mildew קימחון ןחֹומ ֶּקִֶּּ

    Oidium sp. 

 Charcoal rot הבטטהֶּיוןקש הט ֶּט ֶּב ֶּהֶַּ ןיֹוְשֶּקִֶּּ



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

Taubenh. 

ְשיֹונ ה  White mold גדולה קשיונה ְגדֹול ה קִּ

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

 Cylindrocarpon Root Rot כהה שורש הה ֶּכֵֶּ שר ֶּש ֶּ

    Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten = Ramularia destructans Zinssmeister 

    
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria radicicola 

Gerlach & Nilsson  

      

ּיֹות ימִּ  Nematodes נימיות נִּ

 Needle nematode ארוכה נימית הכ ֶּר ֶּא ֶּ יתימִֶּּנִֶּּ

    Longidorus vineacola Sturhan & Weischer  

ית ימִּ ים נִּ צִּ  Root-knot nematode עפצים נימית ע פ 

    Meloidogyne spp. 

ית ימִּ יכֹו-י ם פֹוַצַעת נִּ יתתִּ  Lesion nematode [Mediterranean] תיכונית-ים פוצעת נימית נִּ

    Pratylenchus mediterraneus Corbett 

ים יפִּ גִּ ים נ  יפֹונִּ גִּ ים ּונ  יפִּ גִּ ים נ  יפֹונִּ גִּ  Viruses and viroids ּונ 

 Not reported דווחו לא דווחו לא

 

 


