
ָעָ הָ  ַמֲחלֹות ָעָ ) יתיר   יתיר 

 (יתלָ צָ בָ 

 עירית) העירית מחלות

 (בצלית
Diseases of chives 

ָעָ הָ  םּוׁש  .Allium schoenoprasum L  העירית שום יתיר 

ית) יתמ ָּוׁש יר  ית ע   Diseases of garlic chives (Chinese chive) (שומית עירית) שומית ([ׁשּומ 

ָעָ   .Allium tuberosum Rottle סינית עירית יתינָ סָ  יתיר 

    10 Dec. 2021 

ים ַדק   Bacteria דקיםחיי ַחי 

ְתֵמי ים כִּ   Syringae seedling blight and leaf spot חיידקיים עלים יכתמ יםיִַּקִַּדַ יְַחַ  ָעלִּ

    Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall = P. syringae pv. japonica (Mukoo) Dye et al.  

ָקבֹון ְך רִּ  Bacterial soft rot חיידקי רך ריקבון יקִַּדַ יְַחַ  ר 

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

al.  

      

ּיֹות ר  ט  מּוֵיי פ  ּי ה ּוד  ר  ט   פ 

ּיֹות) ר  ט  ה-פ   (ֵביצ 

 פטרייה ודמויי פטריות

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

 Dry leaves עלים התייבשות יםלִַּעַָ תּוׁשבְַיַ תְַהִַּ

    Fusarium proliferatum (Matsush.) Nirenberg ex Gerlach & Nirenberg. 

    
Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth = G. intermedia (Kuhlman) Samuels, 

Nirenberg & Seifert  

ת יׁש  יםְַכמִּ  Botrytis leaf blightַעליםַכמישתַַָעלִּ

  Botrytis sp. 

 Stemphylium leaf blight שקעים כימשון יםעִַּקְַָׁשַַָמׁשֹוןכִַּ

    Stemphylium sp. 

    S. botryosum Wallr. 

 Downy mildew [of onion] הבצל כשותית לצַָבַָהַ  יתתִַּּוׁשכְַ

    Peronospora destructor (Berkeley) Caspary ex Berk 

ְתֵמי ת כִּ פֶּ לֶּ  Alternaria leaf spot חלפת כתמי ח 

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

    A. porri (Ell.) Ciferri 

ְתֵמי יְליּום כִּ ְמפִּ  Stemphylium leaf spot סטמפיליום כתמי ְסטֶּ

    Stemphylium sp. 

ת מֶּ תֶּ  Cercospora leaf spot כתמת כ 

    Cercospora sp. 

ק ׁש מ  רֶּ  Rhizoctonia neck rot שורש מק ׁשֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn  



    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ת קֶּ ְקמֶּ  Pythium root rot, Pythium damping-off מקמקת מ 

    Pythium sp. 

 Powdery mildew קימחון ןחֹומַָקִַּ

    Oidium sp. 

ְׁשיֹוָנה  White mold גדולה קשיונה ְגדֹוָלה קִּ

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

 Pink root ורוד שורש דרַֹׁוַָ ׁשרֶַּׁשַֹׁ

    Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorenz, Walker & Larson = Phoma terrestris Hansen 

      

ּיֹות ימ   Nematodes נימיות נ 

ית ימִּ ים נִּ  Root-knot nematode עפצים נימית ֲעָפצִּ

    Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 

      

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

 Not reported דווחו לא דווחו לא

 

 


