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Artichoke

 ארטישוק/ קנרס

Diseases of artichoke
Cynara cardunculus L. = C. scolymus L.
Bacteria
Baterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey
et al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Verticillium wilt
Verticillium dahliae Kleb.
Ascochyta leaf spot of artichoke
Ascochyta cynarae Died.
Alternaria leaf spot
Alternaria sp.
Stemphylium leaf spot
Stemphylium sp.
S. botryosum Wallr.
Ramularia leaf spot
Ramularia sp.
Cercospora leaf spot
Cercospora sp.
Rhizoctonia stalk rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium root rot
Pythium sp.
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.

2014 'אלעד י' וחוב

מחלות צמחים בישראל

(ַמ ֲחלוֹת ַה ִקּ ְנ ָרס )אַ ְר ִטישׁוֹק( מחלות הקנרס )ארטישוק
קנרס תרבותי
ִק ְנ ָרס ַתּ ְרבּוּ ִתי
חיידקים
ריקבון רך חיידקי

ַח ְי ַדּ ִקּים
ִר ָקּבוֹן ַר ְך ַחיְ ַדּ ִקּי

פטריות ודמויי פטרייה
()פטריות ביצה
דוררת

וּדמוּיֵי ִפּ ְט ִריָּה
ְ ִפּ ְט ִריּוֹת
(יצה
ָ  ֵבּ-) ִפּ ְט ִריּוֹת
דּוֹ ֶר ֶרת

כתמי אסקוכיטה בקנרס

יטה ַבּ ִקּנְ ָרס
ָ קוֹכ
ִ אַס
ְ ִכּ ְת ֵמי

כתמי חלפת

ִכּ ְת ֵמי ַח ֶלּ ֶפת

כתמי סטמפיליום

יליוּם
ְ ִכּ ְת ֵמי ְס ֶט ְמ ִפ

כתמי רמולריה

ִכּ ְת ֵמי ָרמוּ ַל ְר ָיה

כתמת

ַכּ ֶתּ ֶמת

מק שורש

ַמק שׁ ֶֹרשׁ

מקמקת

ַמ ְק ֶמ ֶקת

עובש אפור

ע ֶֹבשׁ אָפֹר

קישיון רולפס

רוֹל ְפס
ְ ִק ְשׁיוֹן
1
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Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
Powdery mildew [Leveillula]
Oidiopsis sicula Scalia = O. taurica (Lév.) Salmon
Teleomorph: Leveillula taurica (Lév.) Arnaud
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Nematodes
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Viruses
Not reported
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קמחונית

ִק ְמחוֹנִ ית

קשיונה גדולה

דוֹלה
ָ ִק ְשׁיוֹנָה ְגּ

נימיות
נימית עפצים

ימיּוֹת
ִ ִנ
ֲפ ִצים
ָ ימית ע
ִ ִנ

נגיפים ונגיפונים
לא דווחו

יפוֹנים
ִ יפים ְוּנ ִג
ִ ְנ ִג
לא דווחו
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