
 חַרַפַ ) יתוַ עֲַשַַהַַ ַמֲחלֹות

 (הוַ עֲַשַַ
 Geraldton wax (Wax flower) (שעווה פרח) השעווית מחלות

 Chamelaucium uncinatum Schauer מאונקלת שעווית תלַ קַ נַ אַ מ ַ יתוַ עֲַשַַ

    10 Dec. 2021 

ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

  Crown gall חיידקי עפץ יקָ דָ יָ חָ  ץפָ עָ 

    
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith & 

Townsend) Conn  

ּיֹות ר  ט  מּוֵיי פ  ּי ה ּוד  ר  ט   פ 

ּיֹו) ר  ט  ה-תפ   (ֵביצ 

 פטרייה ודמויי פטריות

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

ֵמי ת  ת כ  פֶּ לֶּ  Alternaria leaf spot חלפת כתמי ח 

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

ֵמי ת  יּום כ  יל  פ  מ  טֶּ  Stemphylium leaf spot סטמפיליום כתמי ס 

    Stemphylium sp. 

ק ש מ  רֶּ   Rhizoctonia stem and root rot שורש מק שֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ת קֶּ מֶּ ק    Pythium root rot מקמקת מ 

    Pythium sp. 

ש בֶּ   Gray mold אפור עובש רפָֹׁאָ  עֹׁ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

 Powdery mildew [Leveillula] קמחונית יתנָ חֹומָ קָ 

    Oidiopsis sicula Scalia = O. taurica (Lév.) Salmon  

    Teleomorph: Leveillula taurica (Lév.) Arnaud 

יֹון ש  ה ק  ט  ט  ב    Charcoal rotָהבטטהָיוןקש ה 

    
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola 

Taubenh. 

ָ ש ןבֹוקָ ר  רֶּ  Phytophthora root rotָשורשָבוןרק שֹׁ

    Phytophthora nicotianae Breda de Haan 

ש רֶּ  Cylindrocarpon Root Rot כהה שורש ההֶָּכֵָ שֹׁ

    Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten = Ramularia destructans Zinssmeister 

    
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria radicicola 

Gerlach & Nilsson  

      

ּיֹות ימ   Nematodes נימיות נ 



ית ימ   Needle nematode ארוכה נימית הכָ רָ אָ  נ 

    Longidorus sp. 

ית ימ  ים נ  צ   Root-knot nematode עפצים נימית ע פ 

    Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 

      

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

 Not reported דווחו לא דווחו לא
 


