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ית יִר ִע (ית יִר ִע ַמֲחלֹות ָה 
 )יתלִ צָ ְּב 

עירית (מחלות העירית 
 Diseases of chives )בצלית

 .Allium schoenoprasum L שום העירית  יתיִר ִע ם ָה ּוׁש
 Diseases of garlic chives (Chinese chive) )עירית שומית(שומית  )]ִעיִרית ׁשּוִמית( יתִמ ּוׁש

 .Allium tuberosum Rottle סיניתעירית  יתינִ ִס  יתיִר ִע 
      

 Bacteria חיידקים ַחְיַּדִּקים
  Syringae seedling blight and leaf spot כתמי עלים חיידקיים יםּיִ ִּק ּדַ יְ ַח  ִּכְתֵמי ָעִלים

    Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall = P. syringae pv. japonica (Mukoo) Dye et al.  
 Bacterial soft rot ריקבון רך חיידקי יִּק ּדַ יְ ַרְך חַ  ִרָּקבֹון

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

      
ִּפְטִרּיֹות ּוְדמּוֵיי ִּפְטִרָּיה 

 )ֵּביָצה-ִּפְטִרּיֹות(
פטרייה  פטריות ודמויי

 Fungi and fungus-like (Oomycetes) )פטריות ביצה(
 Dry leaves התייבשות עלים יםלִ עָ ת ּוׁשְּב יַ ְת ִה 

    Fusarium proliferatum(Matsush.) Nirenberg ex Gerlach & Nirenberg. 

    Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth = G. intermedia (Kuhlman) Samuels, 
Nirenberg & Seifert  

 Stemphylium leaf blight כימשון שקעים יםִע ָק ן ְׁש ֹוׁשְמ ִּכ 
    Stemphylium sp. 
    S. botryosum Wallr. 

 Downy mildew [of onion] כשותית הבצל לצָ ּבָ ית הַ ִת ּוׁשְּכ 
    Peronospora destructor (Berkeley) Caspary ex Berk 

 Alternaria leaf spot כתמי חלפת ִּכְתֵמי ַחֶּלֶפת
    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  
    A. porri (Ell.) Ciferri 

 Cercospora leaf spot כתמת ַּכֶּתֶמת
    Cercospora sp. 

 Rhizoctonia neck rot מק שורש ׁשֶֹרׁש ַמק
    Rhizoctonia solani Kühn  
    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

 Pythium root rot, Pythium damping-off מקמקת ַמְקֶמֶקת
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    Pythium sp. 
 Powdery mildew קימחון ןחֹוָּמ ִק 

    Oidium sp. 
 White mold קשיונה גדולה ִקְׁשיֹוָנה ְּגדֹוָלה

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 
 Pink root שורש ורוד דרֹוָ  ׁשרֶ ׁשֹ

    Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorenz, Walker & Larson = Phoma terrestris Hansen 
      

 Nematodes נימיות ִניִמּיֹות
 Root-knot nematode נימית עפצים ִניִמית ֲעָפִצים

    Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 
      

 Viruses נגיפים ונגיפונים ְנִגיִפים ּוְנִגיפֹוִנים
 Not reported לא דווחו לא דווחו
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