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  1 Dec. 2021 

 Bacteria חיידקים ַחְיַדִקים

 Deep pitted scab תרמילים יבללת ְרִמיִליםתַ  ַיְבֶלֶלת

    Streptomyces spp. 

      

ּוְדמּוֵיי ִפְטִרָּיה ִפְטִרּיֹות 

 ֵביָצה(-)ִפְטִרּיֹות

 פטרייה ודמויי פטריות

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

  Colletotrichum leaf spot גחלון ןלֹוח  גַ 

    Colletotrichum sp. 

  Verticillium wilt דוררת תֶר ֶר ֹוּד

    Verticillium dahliae Kleb. 

ָדָמה-ֱאגֹוזת ֶר וֶ חַ    Cylindrocladium leaf spot אדמהה-אגוז חוורת ָהא 

    Cylindrocladium sp. 

  Damping-off נופל חולי לפ  נֹו ילִ ח  

    Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson = A. niger Van Tieghem 

 Alternaria blight [small spot] מנקדת חלפת תדֶ קֶ נַ ת מְ פֶ לֶ חַ 

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

  Myrothecium leaf blight מירותציום כימשון ִמירֹוֶתְציום ִכָמׁשֹון

    Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc. 

ִרים ְכָתִמים פ   Gray spots אפורים כתמים א 

  Talaromyces sayulitensis Visagie, Yilmaz, Seifert & Samson 

  Melanosis סטמפיליום כתמי םיוילְ פִ מְ טֶ י סְ מ  תְ כִ 

    Stemphylium botryosum Wallr. 

    Teleomorph: Pleospora tarda Simmons  

 Pink pod spot ורודיםתרמילים -כתמי ְוֻרִּדיםַתְרִמיִלים -יִכְתמ  

    Fusarium solani (Mart.) Sacc. 

    
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria 

haematococca Berk. & Broome  

י  Pod rot [confined] מסויגיםילים תרמ-כתמי ְמֻסָיִגיםַתְרִמיִלים -ִכְתמ 

    Rhizoctonia solani Kühn 

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ָדָמה-ֱאגֹוז ַכֶתֶמת   Late leaf spot, cercospora leaf spot אדמהה-אגוז כתמת ָהא 



    
Cercosporidium personatum (Berk. & Curtis) Deighton = Phaeoisariopsis personata (Berk. & Curtis) 

Arx  

    Teleomorph: Mycosphaerella berkeleyi Jenkins 

ָדָמה-ֱאגֹוז ְכַתְמֶתֶמת   Pepper spot, leaf scorch אדמהה-אגוז כתמתמת ָהא 

    Leptosphaerulina crassiasca (Sechet) Jackson & Bell 

 Pythium damping-off מקמקת תקֶ מֶ קְ מַ 

    Pythium spp. 

  Pythium peg- and root rot ושחלון שורש מקמקת ןלֹוח  ׁשַ וְ  ׁשֶר ת ׁש  קֶ מֶ קְ מַ 

    Pythium sp. 

ֶרׁש   Rhizoctonia damping-off שורש מק ַמק ׁש 

    Rhizoctonia solani Kühn 

     Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

  Rhizoctonia foliar blight, peg and root rot ושחלון שורש מק ןלֹוח  ׁשַ וְ  ׁשֶר ק ׁש  מַ 

    Rhizoctonia solani Kühn 

  Botrytis blight אפור עובש רפ  אָ  ׁשבֶ ע  

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

  Yellow mold צהוב עובש בה  צָ  ׁשבֶ ע  

    Aspergillus flavus Link:Fr. 

  Aspergillus, black mold שחור עובש רח  ׁשָ  ׁשבֶ ע  

    Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson = A. niger Van Tieghem 

ָדָמהחֹומְ קִ    Powdery mildew [of peanut] האדמה אגוז חוןקמ ן ֱאגֹוז ָהא 

    Oidium arachidis Chorin 

  Charcoal rot and Macrophomina leaf spot הבטטה יוןקש הטָ טָ בָ ן הַ יֹוְׁש קִ 

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

Taubenh. 

  Stem rot (southern blight) רולפס יוןקש ספְ לְ ן רֹוֹויְׁש קִ 

    Sclerotium rolfsii Sacc. 

    Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough 

  Sclerotinia blight גדולה קשיונה הלָ דֹוִקְׁשיֹוָנה גְ 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

  Sclerotinia blight קטנה קשיונה הנָ טַ קְ ִקְׁשיֹוָנה 

    Sclerotinia minor Jagger 

 Pod rot, pod breakdown תרמילים בוןרק ַתְרִמיִלים ִרְקבֹון

    Fusarium solani (Mart.) Sacc. 



    
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria 

haematococca Berk. & Broome 

    Pythium myriotylum Drechsler 

ֶרׁש ַצַואר ִרְקבֹון   Collar rot שורש צוואר בוןרק ׁש 

    Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl. = Botryosphaeria theobromae Pat. Date 

ֶרׁש   Aspergillus and Rhizopus crown rot שחור שורש שחור ׁש 

  

Aspergillus spp., 

Rhizopus sp. 

R. nigricaus Ehrenberg 

R. stolonifer (Ehrenb.: Fr.) Vuill. 

 Web blotch, net blotch מרושת שידפון תשָ רֻ ן מְ פֹוּדָ ִׁש 

    Phoma sp. 

  Didymella arachidicola (Khokhr.) Tomilin = Phoma arachidicola Marasas, Pauer & Boerema 

  Blackhull קליפה שחרת ְקִלָפה ַׁשֶחֶרת

    Thielaviopsis sp. 

 Netted peanuts מרושת תרמיל  תשָ רֻ מְ  ַתְרִמיל

  Not determined הוגדר לא 

   

 Nematodes נימיות ִניִמּיֹות

 Roo- knot nematode עפצים נימית ית ע ָפִציםימִ נִ 

    Meloidogyne arenaria (Neal) Chitwood 

  Lesion nematodes פוצעת נימית ִניִמית פֹוַצַעת

    Pratylenchus spp. 

  Pratylenchus capsici 

  Stunt nematode נימית מעכבת מעכבת ִניִמית

  Neodolichorynchus sulcatus Jairajpuri & Hunt 

   

  Viruses and viroids גיפוניםונ נגיפים ּוְנִגיפֹוִנים ְנִגיִפים

ָדָמה ֱאגֹוז ַבֶהֶקת  Peanut mottle האדמה אגוז בהקת ָהא 

    Peanut mottle virus (PMV) Potyvirus 

י   Tomato spotted wilt העגבנייה נבילת כתמי ָהַעְגָבִנָיה ְנִביַלת ִכְתמ 

    Tomato spotted wilt virus (TSWV) Tospovirus 

פוַנת ֶׁשל ָמתון ורִנמ   Cowpea mild mottle הבקר אפונת של מתון נימור ָבָקרהָ  א 

    Cowpea mild mottle virus (CMMCv) Carlavirus 

 


