Diseases of pine
Pinus spp.

מחלות האורן
מיני אורן

מַ חֲלֹות הָאָ ָרן
מָינָי אָ ָרן

חיידקים
לא דווחו

חַ יְ דַ קים
לא דווחו

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
דוררת

ּודמּויי פ ְטרּיה
ְ פ ְטרּיֹות
)ביצה-(פ ְטרּיֹות
ּדֹורֶרֶת

התיבשות אמיר

הִ ְתיַבְ ׁשּות אָ ִמיר

חלדון האורן

חֶלְֶדֹון הֶָאֶרֶן

כיב זב ומללת

כִ יב זָב ּומַ ללת

כתמי חלפת

כִ ְתמֵ י חַ לפת

כתמי מחטים

כִ ְתמֵ י מְֶחֶָטִֶים

מללת

מַ ללת

מק שורש

מַ ק ׁשרׁש

מקמקת

מַ קְ מקת

קשיוןֶהבטטה

קִ ְׁשיֹון הַ בָ טָ טָ ה

10 Dec. 2021
Bacteria
Not reported
ָ
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Verticillium wilt
Verticillium dahliae Kleb.
Sphaeropsis tip blight
Sphaeropsis sapinea (Fr:Fr.) Dyko & Sutton
Pine rust
Peridermium sp.
Dieback and shoot- and crown canker
Pestalotiopsis funerea (Desm.) Steyaest
Alternaria needle spot
Alternaria sp.
Pine needle spot
Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall.
Branch dieback
Brunchorstia sp.
Diplodia mutila (Fr.) Mont. = Diplodia pinea (Desm.) Kickx
Teleomorph: Botryosphaeria stevensii Shoemaker
Lasiodiplodia theobromae (Patouillard) Griffon & Maubl.
Teleomorph: Botryosphaeria rhodina Berk. & Curtis
Rhizoctonia damping-off
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium damping-off
Pythium spp.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
Taubenh.

Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
Drop
Sclerotinia minor Jagger = Sclerotinia intermedia Ramsey
Dothiorella gummosis and rot
Dothiorella gregaria Sacc.
Fusarium proliferatum (Matsush.) Nirenberg ex Gerlach & Nirenberg = Cephalosporium proliferatum
Matsush.
Teleomorph: Giberella intermedia (Kuhlman) Samuels, Nirenberg & Seifert
Seed rot, damping-off, root disease, stem blight, fusarium rot
Fusarium spp.
Schizophyllum rot
Schizophyllum commune Fries
Nematodes
Pine wilt nematode

קשיוןֶרולפס

קִ ְׁשיֹון רֹולְֶפְֶס

קשיונה קטנה

קִ ְׁשיֹונָה קְֶטֶַ ֶָנה

ריקבון ושרף

ּוש ָרף
ְ ִרקָ בֹון

ריקבון מגלת

ִרקָ בֹוןֶמֶַגֶלֶת

ריקבון שסועה

ִרקָ בֹוןֶׁשְֶסּועֶָה

נימיות
נימיתֶנבילתֶהאורן

נימּיֹות
נימיתֶנְבִ ילַתֶהֶָארן

נגיפים ונגיפונים
לא דווחו

נְ גיפים ּונְ גיפֹונים
לא דווחו

Bursaphelenchus xylophilus
B. sexdentati

Viruses and viroids
Not reported

