
 Diseases of gypsophila (Baby's-breath) הגבסנית מחלות יתנַ סַ בַ גַ הַַ ַמֲחלֹות

 .Gypsophila paniculata L מכבדית גבסנית יתדַ בַ כַ מַַ יתנַ סַ בַ גַ 

   10 Dec. 2021 

ים ַדק   Bacteria  ַחי 

 Galls [of gypsophila] הגבסנית עפצי יתנַ סַ בַ גַ הַ  יצַ פַ עַ 

    
Pantoea agglomerans pv. gypsophilae (Brown) comb. nov. = Erwinia herbicola f.sp. gypsophilae 

(Brown) Miller et al. = E. herbicola pv. gypsophilae (Brown) Miller et al.  

בֹון ק  ְך ר  י ר  ק  ד  י   Soft bulb rot, bacterial soft rot חיידקי רך ריקבון ח 

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

et al.  

      

ּי הַ ר  ט  מּוֵייַפ  ּיֹותַּוד  ר  ט  פ 

ּיֹות ר  ט  ה(-)פ   ֵביצ 

ודמוייַפטרייהַפטריותַ

 )פטריותַביצה(
Fungi and fungus-like (Oomycetes) 

ֲחלֹון  Anthracnose, colletotrichum blight גחלון ג 

    Colletotrichum sp. 

ית ׁשּות   Downy mildew [of gypsophila] הגבסנית כשותית יתנַ סַ בַ גַ הַ  כ 

   Peronospora gypsophilae Jacz. & Jacz. 

י מ  ת  ת כ  פֶּ לֶּ  Alternaria leaf spot חלפת כתמי ח 

   Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

י מ  ת  לַ  כ  יּוםק  ּפֹור   Cladosporium leaf spot קלדוספוריום כתמי דֹוס 

    Cladosporium herbarum (Pers.) Link 

 Pink fusarium ורודה מגלת הדַ רַ וַ  תלֶַּגֶַּמַ 

    Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 

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

    Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth  

ק ׁש-ארּוַ צַ  מ  רֶּ  Rhizoctonia rot, stem base rhizoctonia שורש-צוואר מק ׁשֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ת קֶּ מֶּ ק    Pythium root rot מקמקת מ 

    Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. 

ּוּון ח נ  מ   Dry leaves [plant degeneration] הצמח ניוון צֶּ

    Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg 

    Teleomorph: Giberella intermedia (Kuhlman) Samuels, Nirenberg & Seifert  

  Gray mold אפור עובש רפַֹׁאַ  ׁשבֶַּעַֹׁ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 



 Powdery mildew קימחון ןחֹומַ קַ 

    Oidium sp. 

יֹונַ  ׁש  דֹול ה הק   White mold גדולה קשיונה ג 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

בֹון ק   Phytophthora root rot בוןַשורשקר ׁשרֶַּׁשַֹׁ ר 

    Phytophthora nicotianae Breda de Haan = Phytophthora parasitica Dastur 

      

 Nematodes נימיות תֹוּיימ ַנַ 

 Not reported דווחו לא דווחו לא

      

גַ  גַ ּו יםיפַ נ   Viruses and viroids ונגיפונים נגיפים יםנַ יפֹונ 

 Not reported דווחו לא דווחו לא

   

דַַחַַ  Phytoplasma חיידקונים יםנַ ֹוקי 

  Witches' broom המכשפה מטאטא הפַ שַ כַ מַ הַ  אטַ אֲַטַ מַ 

  Witches’ broom phytoplasma  

 Green petal ירוקים כותרת עלי יםקַ רַ יַ  תרֶַּתֶַֹּוכ ילַ עֲַ

    Phytoplasma 

 

 


