
 Diseases of chickpea החמצה מחלות הצַ מ ַחַ הַַ ַמֲחלֹות

ַתַַ הצַ מ ַחַ   .Cicer arietinum L תרבותית חמצה יתת ַּוּבר 

     10 Dec. 2021 

ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

 Not reported דווחו לא דווחו לא

      

ּיֹות ר  ט  מּוֵיי פ  ּי ה ּוד  ר  ט   פ 

ּיֹות) ר  ט  ה-פ   (ֵּביצ 

 פטרייה ודמויי פטריות

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

ֲחלֹון   Anthracnose, Colletotrichum blight גחלון גַּ

    Colletotrichum gloeosporiodes (Penz.) Penz. & Sacc. 

 Chikpea rust החמצה חלדון הצֶ מֶ חֶ הֶַּ ןדֹולֶ חֶ 

    Uromyces ciceris-arietini (Grognot) Jacz. & Boyer 

ת פ  ל  ת חַּ ד  נַּק    Alternaria blight [small spot] מנקדת חלפת מ 

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl. 

ית ׁשּות   Downy mildew [of chickpea] החמצה כשותית הצֶ מֶ חֶ הֶַּ כ 

    Peronospora ciceris Agarwal, Kulshr., Bhalla & Sarbhoy 

  Myrothecium leaf spot מירותציום כתמי םּויצֶ תֶ ירֹומֶ  ימֶ תֶ כֶ 

    Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc. 

 Pleospora leaf spot, stemphylium leaf spot סטמפיליום כתמי םיּוילֶ פֶ מֶ טֶ סֶ  ימֶ תֶ כֶ 

    Stemphylium herbarum Simmons 

    Teleomorph: Pleospora herbarum (Pers.:Fr.) Rabenh. 

 Fusarium wilt of chickpea החמצה מגלת הצֶ מֶ חֶ הֶַּ תלֶ גֶ מֶַּ

    Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr. f. sp. ciceris (Padwick) Matuo & Sato  

ק ׁש מַּ ר    Wet root rot שורש מק ׁשֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

  Damping-off מקמקת תקֶ מֶ קֶ מֶַּ

    Pythium sp. 

  Botrytis gray mold אפור עובש רפֶֹׁאֶ  ׁשבֶ עֶֹׁ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

  Dry root rot הבטטהֶקשיון הטֶ טֶ בֶ הֶַּ ןיֹוׁש ֶקֶ 

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

Taubenh. 

  Collar rot רולפסֶקשיון ספֶ לֶ רֹו ןיֹוׁש ֶקֶ 

    Sclerotium rolfsii Sacc. 



    Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough 

יֹונ ה ׁש    Sclerotinia stem rot גדולה קשיונה הלֶ דֹוגֶ  ק 

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

ֶ   Cylindrocladium root rot שורשֶרקבון ׁשר ֶׁשֶֹׁ ןבֹוקֶ ר 

    Cylindrocladium sp. 

    Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. eumartii (Carpenter) Snyder & Hans. = F. eumartii Carpenter 

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

haematococca Berk. & Broome  

פֹון ד  הֶׁש  יט  קֹוכ  ס  הבֶֶַּאַּ צ  מ   Ascochyta blight [of chickpea] בחמצה האסקוכיט שידפוןֶח 

    Ascochyta rabiei (Passerini) Labrousse 

    Teleomorph: Mycosphaerella rabiei Kovachevski = Didymella rabiei (Kovachevski) Arx 

 Cylindrocarpon root rot כהה שורש ההֶ כֶ  ׁשר ֶׁשֶֹׁ

    Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten =Ramularia destructans Zinssmeister 

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

Gerlach & Nilsson  

      

ּיֹות ימ   Nematodes נימיות נ 

ל לעֹובֶ גֶ  יתימֶ נֶ  צ   Bulb-and-stem nematode ובצל גבעול נימית ּוב 

    Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 

ית ימ    Reniform nematode (dirty root) כלייתית נימית יתתֶ יֶ לֶ כֶ  נ 

    Rotylenchulus reniformis Linford & Oliviera 

ית ימ    Cyst nematode משולחפת נימית תפֶ חֶ לֶ ׁשֶ מֶ  נ 

    Heterodera sp. 

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

    Meloidogyne spp. 

    M. artiellia Franklin 

    M. javanica (Treub) Chitwood 

ית ימ  ת נ  עַּ ית-י ם ּפֹוצַּ יכֹונ   Lesion nematode [Mediterranean] תיכונית-ים פוצעת נימית ת 

    Pratylenchus mediterraneus Corbett 

ית ימ   Cyst nematode of clover משולחפת תלתן נימית תפֶ חֶ לֶ ׁשֶ מֶ  ןתֶ לֶ תֶ  נ 

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

   

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

  Alfalfa mosaic האספסת מוזאיקת תסֶ ּפֶ סֶ אֶַּהֶ  תיקֶַּאֶ זֶ מֹו

    Alfalfa mosaic virus (AMV) Alfamovirus 

ת יקַּ ֲאפּונ ה מֹוז א   Pea seed-borne mosaic [quarantine pest] (הסגר נגע) האפונה מוזאיקת [הסגר נגע] ה 



  Quarantine pest: Pea seed-borne moaic virus (PSbMV) Potyviridae 

 Cucumber mosaic המלפפון מוזאיקת ןפֹופֶ לֶ מֶ הֶַּ תיקֶַּאֶ זֶ מֹו

    Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus 

  Narrow leaf צהובה שעועית-מוזאיקת  הבֶ הֶ צֶ  יתעֶ עּוׁש ֶ-תיקֶַּאֶ זֶ מֹו

    Bean yellow mosaic virus (BYMV) Begomovirus 

 


