
 Diseases of parsley (flat parsley) הפטרוזיליה מחלות היַ ילַ זַ רֹוטַ פַ הַַ ַמֲחלֹות

 Petroselinum crispum Mill. (= P. hortense Hoffm. ) var. tuberosum  הגינה ילייתזפטרו  הנַ גַ הַַ תיַַילַ זַ רֹוטַ פַ 

 Curly parsley מסולסלת פטרוזיליה תלַ סַ לַ סַ מ ַ היַ ילַ זַ רֹוטַ פַ 

 Petroselinum crispum (Mill.) Hill (= P. hortense Hoffm.) var. crispum מסולסלת יליהזפטרו תלַ סַ לַ סַ מ ַ היַ ילַ זַ רֹוטַ פַ 

    10 Dec. 2021 

ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

 Bacterial black spot חיידקי שחור כתם יק ֶּד ֶּי ֶּח ֶּ רח ֶּש ֶּ םת ֶּכ ֶּ

    Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp 

ים ימ ֶּת ֶּכ ֶּ ל  ים ע  י  ק  ד  י   ח 
 יםי ֶּכ ֶּכ ֶֹּוּסב

 Bacterial leaf spots of Umbelliferae בסוככיים חיידקיים עלים כתמי

  Xanthomonas campestris pv. carotae 

ים ימ ֶּת ֶּכ ֶּ ל    Syringae seedling blight and leaf spot חיידקיים עלים כתמי יםי ֶּק ֶּד ֶּי ֶּח ֶּ ע 

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

ק ֶּ ְך בֹוןר  י ר  ק  ד  י   Bacterial soft rot חיידקי רך ריקבון ח 

    
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 

 הפטריי ודמויי פטריות

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

 Downy mildew כשותית יתת ֶּּושכ ֶּ

ֶּלאֶּהוגדר    

י מ  ת  ת כ  פ  ל   Alternaria leaf spot חלפת כתמי ח 

    Alternaria dauci (Kühn) Groves & Skolko  

 Stemphylium leaf spots of parsley סטמפיליום כתמי םיּויל ֶּפ ֶּמ ֶּט ֶּס ֶּ ימ ֶּת ֶּכ ֶּ
    Stemphylium sp. 

י מ  ת  י כ  י ה ֲעל  יל  רֹוז  ט  פ    Leaf spot of parsley הפטרוזיליה עלי כתמי ה 

    Septoria petroselini Desm. 

ת מ  ת   Cercospora leaf spot כתמת כ 

    Cercospora sp. 

    C. apii Fresen. 

 Fusarium wilt מגלת תל ֶּג ֶּמ ֶּ

    Fusarium spp. 

ק ש מ  ר   Rhizoctonia neck rot שורש מק ש 

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 



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

    Pythium sp. 

ש ב   Gray mold אפור עובש רפ ֶּא ֶּ ע 

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

 Powdery mildew קימחון ןחֹומ ֶּק ֶּ

    Oidium sp. 

יֹונ ה ש  דֹול ה ק   White mold גדולה קשיונה ג 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

      

ּיֹות ימ   Nematodes נימיות נ 

ית ימ  ים נ  צ   Root-knot nematode עפצים נימית ֲעפ 

    Meloidogyne spp. 

      

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

 

 


