Diseases of ruscus (Butcher's Broom)
Ruscus hypoglossum L.

)מחלֹות העצבונית (רוסקוס

)מַחַלֹות הַעֶ צְ ּבֹונִ ית (רּוסְַקּוס

עצבונית גדולת עלים

עֶ צְ ּבֹונִ ית גְַדֹולַת עַלִַים

10 Dec. 2021
Bacteria
Not reported
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Anthracnose, colletotrichum blight
Colletotrichum sp.
Alternaria leaf spot
Alternaria sp.
Fusarium spot
Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld.
Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth
Leaf spot
Leptosphaeria sp.
Phoma sp.
Phyllosticta sp.
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Stemphylium botryosum Wallr.
Cercospora leaf spot
Cercospora sp.
C. beticola Sacc.
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
Taubenh.
Stem rot
Fusarium solani (Mart.) Sacc.
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria
haematococca Berk. & Broome

חיידקים
לא דווחו

חיְ דקִ ים
לא דווחו

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
גחלון

ּודמּויֵי פִ ְט ִרּיה
ְ פִ ְט ִרּיֹות
)ּבֵ יצה-(פִ ְט ִרּיֹות
ַּגחֲלֹון

כתמי חלפת

כִּ ְתמֵ י חַּ לֶּפֶּת

כתמי מגלת

ִִּּכ ְתמֵ י מַּ ֶּגלֶּת

כתמי עלים

כִּ ְתמֵ י עָ לִּ ים

כתמת

כַּתֶּ מֶּ ת

עובש אפור

עֹ בֶּ ׁש ִָּא ִֹּפר

קשיוןִּהבטטה

קִּ ְׁשיֹון הַּ בָ טָ טָ ה

רקבוןִּגבעול

ִּרקְ בֹון ִִּּג ְִּבעֹול

Phytophthora roots rot
Phytophthora sp.

רקבוןִּשורש

ׁשרִֶּּׁש
ִֹּ ִּרקְ בֹון

Nematodes
Dagger nematode
Xiphinema israeliae Luc, Brown & Cohn
Spiral nematode
Rotylenchus robustus (de Man) Filipjev
Scutellonema brachyurum (Steiner) Andrássy
Leaf nematode
Aphelenchoides fragariae (Ritzema-Bos) = Aphelenchoides olesistus (Ritzema-Bos)
Root-knot nematode
Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood
Lesion nematode [penetrating]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Chitwood & Oteifa

נימיות
נימית מחטית

ימּיֹות
ִ ִנ
נִּימית מַּ חֲטִּ ית
ִּ

נימית סלילנית

נִּימית ְִּס ִִּּלי ִָּל ִִּּנית
ִּ

נימית עלים

נִּימית עָ לִּ ים
ִּ

נימית עפצים

נִּימית עֲפָ צִּ ים
ִּ

נימית פוצעת חודרת

נִּימית ּפֹוצַּ עַּת חֹודֶּ ֶּרת
ִּ

נְ גִ יפִ ים ּונְ גִ יפֹונִ ים
לא דווחו

נְ גִ יפִ ים ּונְ גִ יפֹונִ ים
לא דווחו

Viruses and viroids
Not reported

