Diseases of common bean
Phaseolus vulgaris L.
Bacteria
Baterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey
et al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Anthracnose, colletotrichum blight
Colletotrichum sp.
Bean rust
Uromyces appendiculatus Strauss = U. phaseoli Winter
Ascochyta leaf spot
Ascochyta sp.
Alternaria leaf spot
Alternaria sp.
A. alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Leaf spot
Phyllosticta sp.
Dark leaf spot
Helminthosporium sp.
Cercospora leaf spot
Cercospora sp.
Rhizoctonia fruit rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
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

מחלות השעועית
שעועית הגינה

מַ חֲ לוֹת הַ שעּועית
שעּועית הַ גנה

חיידקים
ריקבון רך חיידקי

חַ ידַ קים
ִר ָּקבוֹן ַרְך חַ יְ ַד ִקי

פטריות ודמויי פטרייה
)(פטריות ביצה
גחלון

פטרּיוֹת ּודמּויֵי פטרּיה
)בֵ יצה-(פטרּיוֹת
ַגחל ֹון

חלדון השעועית

חֶ לְ דוֹן הַ ְשעּועִ ית

כתמי אסקוכיטה

כִ ְתמי ַא ְסק ֹוכִ יטָּ ה

כתמי חלפת

כִ ְתמי חַ ֶלפֶ ת

כתמי עלים

כִ ְתמי עָּ לִ ים

עלים כהים-כתמי

עָּ לִ ים כ ִהים-כִ ְתמי

כתמת

כַתמֶ ת
ֶ

מק פרי

מַ ק פְ ִרי

מק שורש

מַ ק ש ֶֹרש

מקמקת

מַ ְקמֶ ֶקת

עובש אפור

עֹבֶ ש ָאפֹ ר

Powdery mildew [Leveillula]
Oidiopsis sicula Scalia = O. taurica (Lév.) Salmon
Teleomorph: Leveillula taurica (Lév.) Arnaud
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
Taubenh.
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Rhizopus rot
Rhizopus sp.
Nematodes
Cyst nematode
Heterodera sp.
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Lesion nematode [Mediterranean]
Pratylenchus mediterraneus Corbett
Cyst nematode of clover
Heterodera trifolii (Goffart) Raski & Hart = H. shachtii var. trifolii Goffart
Viruses and viroids
Cucumber mosaic
Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus
Bean common mosaic
Bean common mosaic (BCMV) Potyvirus
Tomato yellow leaf curl
Tomato yellow leaf curl (TYLCV) Begmovirus

קמחונית

ִק ְמח ֹונִ ית

קישיון הבטטה

ִק ְשיוֹן הַ בָּ טָּ טָּ ה

קישיון רולפס

ִק ְשיוֹן רוֹלְ פְ ס

קשיונה גדולה

ִק ְשי ֹונָּה גְ ד ֹולָּה

ריקבון מימי

ימי
ִ ִר ָּקבוֹן מ

נימיות
נימית משולחפת

נימּיוֹת
נִימית ְמשלְ חֶ פֶ ת
ִ

נימית עפצים

נִימית עפָּ ִצים
ִ

תיכונית-נימית פוצעת ים

 ִתיכוֹנִית-נִימית פוֹצַ עַ ת יָּם
ִ

נימית תלתן משולחפת

נִימית ִתלְ ָּתן ְמשלְ חֶ פֶ ת
ִ

נגיפים ונגיפונים
מוזאיקת המלפפון

נגיפים ּונגיפוֹנים
יקת הַ ְמ ָּלפְ פ ֹון
ַ מוֹזָּ ִא

מוזאיקת השעועית

יקת הַ ְשעּועִ ית
ַ מוֹזָּ ִא

צהבון אמיר העגבנייה

צַ הבוֹן א ִמיר הָּ עַ גְ בָּ נִ יָּה

