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ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

בֹון ַרְך חַ    Bacterial soft rot חיידקי רך ריקבון ְיַדִקיִרקָּ

    
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey 

et al.  

  Bacterial stem blight חיידקי גבעול שדפון יקִ דַ יְ ל חַ עֹובְ ן גִ ֹופדְ ִש 

    Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall = P. medicaginis Sackett Smith 

      

ּי ה  ר  ט  מּוֵיי פ  ּיֹות ּוד  ר  ט  פ 

ּיֹות ר  ט  ה(-)פ   ֵּביצ 

 פטרייה ודמויי פטריות

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

 Southern anthracnose התלתן גחלון ןתָּ לְ תִ ַגֲחלֹון הַ 

    Colletotrichum destructivum O'Gara = C. sativum Horn 

  Verticillium wilt דוררת דֹוֶרֶרת

    Verticillium dahliae Kleb. 

 Alfalfa rust האספסת חלדון תסֶ פֶ סְ אַ ן הָּ דֹולְ חֶ 

    
Uromyces striatus Schröt. = U. medicaginis Pass. = U. oblongus Vize = U. striatus Schröt. var. 

medicaginis (Pass.) Arth. 

    U. appendiculatus Strauss = U. phaseoli Winter 

  Damping-off נופל חולי ֹחִלי נֹוֵפל

    Phytophthora sp. 

    Pythium spp.  

    Rhizoctonia solani Kühn  

     Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

  Crown wart כתר יבללת ֶכֶתר ְבֶלֶלתיַ 

    Physoderma alfalfae (Pat. & Lagerh.) Karling = Urophlyctis alfalfae (Pat. & Lagerh.) Magnus 

 Downy mildew [of clover] התלתן כשותית ןתָּ לְ תִ ית הַ תִ ּושכְ 

    Peronospora trifoliorum de Bary 

ַאְסֶפֶסת הַאְסקֹוִכיטָּ  ִכְתֵמי  Leaf and stem spot of alfalfa באספסת אסקוכיטה כתמי בָּ

    Ascochyta medicaginis Fuckl. 

ִלים וְ מֵ תְ כִ   Stagonospora leaf spot and root rot [quarantine pest] ]נגע הסגר[ושורש  עלים כתמי ]נגע הסגר[ שֶר שֹ י עָּ

    Stagonospora meliloti (Lasch) Petr. = Depazea meliloti Lasch 

ִלים חּומֵ תְ כִ    Stemphylium leaf spot חומים עלים כתמי יםמִ י עָּ

    Pleospora spp.  

    Stemphylium botryosum Wallr.  



ִלים מְ -ימֵ תְ כִ    Common leaf spot משוננים עלים-כתמי יםנִ נָּ ש  עָּ

    Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc. 

 Summer black stem and leaf spot of alfalfa האספסת כתמת תסֶ פֶ סְ אַ ת הָּ מֶ תֶ כַ 

    Cercospora medicaginis Ellis & Everh. 

    C. zebrina Pass. = C. helvola Sacc. = C. stolziana Magnus 

  Rhizoctonia root rot and stem blight שורש מק ַמק ֹשֶרש

    Rhizoctonia solani Kühn 

     Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

 Pythium root rot, pythium damping-off מקמקת תקֶ מֶ קְ מַ 

    Pythium spp.  

 Blossom blight, gray mold אפור עובש רפֹ אָּ  שבֶ עֹ 

    Botrytis cinerea (Pers.) Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

  Powdery mildew קימחון ןחֹומָּ קִ 

    
 Golovinomyces cichoracearum (DC.) Heluta = G. orontii (Castagne) Heluta = Erysiphe cichoracearum 

DC.; anamorph: Oidium sp. 

 Powdery mildew [Leveillula] קמחונית יתנִ חֹומְ קִ 

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

    Teleomorph: Leveillula taurica (Lév.) Arnaud 

  Sclerotinia crown- and stem rot התלתן קשיונת ןתָּ לְ תִ ת הַ נַ יֹוְש קִ 

    Sclerotinia trifoliorum Eriks.  

  Charcoal rot הבטטה קשיון הטָּ טָּ בָּ ן הַ יֹוְש קִ 

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

Taubenh. 

  Southern blight רולפס קשיון ספְ לְ ן רֹויֹוְש קִ 

    Sclerotium rolfsii Sacc.  

     Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough  

 Drop קטנה קשיונה הנָּ טַ ְשיֹונָּה קְ קִ 

    Sclerotinia minor Jagger = S. intermedia Ramsey 

  Cylindrocladium root and crown rot ושורש כתר רקבון שֶר שֹ ר וְ תֶ ן כֶ בֹוקְ ִר 

    Cylindrocladium sp. 

בֹון   Crown and root rot complex, fusarium rot מגלת ריקבון תלֶ גֶ מַ  ִרקָּ

    Fusarium spp.  

    F. incarnatum (Desm.) Sacc. = F. semitectum Berk. & Ravenel  

    F. solani (Mart.) Sacc.  



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

haematococca Berk. & Broome  

  Brown root rot חום שורש םּוח שֶר שֹ 

    Phoma medicaginis Malbr. & Roum. 

      

ּיֹות ימ   Nematodes נימיות נ 

  Needle nematode ארוכה נימית הכָּ ר  ית אֲ ימִ נִ 

    Longidorus cohni Heyns 

לעֹובְ גִ ית ימִ נִ  צָּ  Bulb-and-stem nematode ובצל גבעול נימית ל ּובָּ

    Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 

  Cyst nematode משולחפת נימית תפֶ חֶ לְ ש  ִניִמית מְ 

    Heterodera sp. 

ִציםימִ נִ    Root-knot nematodes עפצים נימית ית ֲעפָּ

    Meloidogyne spp.  

 Lesion nematode [Mediterranean] תיכונית-ים פוצעת נימית ִתיכֹוִנית-ִניִמית פֹוַצַעת יָּם

    Pratylenchus mediterraneus Corbett 

 Cyst nematode of clover משולחפת תלתן נימית תפֶ חֶ לְ ש  ן מְ תָּ לְ ִניִמית תִ 

    Heteroera trifolii (Goffart) Raski & Hart = H. shachtii var. trifolii Goffart 

   

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

  Alfalfa mosaic האספסת מוזאיקת תסֶ פֶ סְ אַ ת הָּ יקַ אִ זָּ מֹו

    Alfalfa mosaic virus (AMV) Alfamovirus 
 


