
 Diseases of cucurbits מחלות הדלועיים יםי  ע  ּולד  ַמֲחלוֹת הַ 
 Cucurbitaceae דלועיים יםי  ע  ּולד  

      
 Cucumber מלפפון ןפוֹ פ  ל  מ  

 הנ  ג  א הַ ּוּׁשה = ק  נ  ג  ן הַ פוֹ פ  ל  מ  
מלפפון הגינה = קישוא 

  .Cucumis sativus L הגינה

 Summer squash קישוא אּוּׁשק  
 .Cucurbita pepo L דלעת עגולה = דלעת השדה הד  ש  ת הַ עַ לַ ה = ד  ל  ג  ת עֲ עַ לַ ד  

 Pumpkin, winter squash, ornamental gourd דלעת תעַ לַ ד  
 .Cucurbita pepo L דלעת עגולה הל  ג  ת עֲ עַ לַ ד  
  C. moschata Duchesne דלעת ריחנית יתנ  יח  ת ר  עַ לַ ד  
 C. maxima Duchesne דלעת גדולה הל  דוֹ ת ג  עַ לַ ד  

 Bottle gourd, calabash קרא אר  ק  
 .Lagenaria siceraria (Mol.) Standl קרא בקבוקי יק  ּובק  א בַ ר  ק  

 Melon, muskmelon, cantaloupe, casaba, snake melon מלון ןלוֹ מ  
 .Cucumis melo L מלון מתוק = קישוא מתוק קתוֹ א מ  ּוּׁשק = ק  תוֹ מ   ןלוֹ מ  

יחַ   Watermelon, citron אבטיח   ֲאַבט 
יחַ   Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai אבטיח תרבותי ית  ּובר  ַת  ֲאַבט 

 Luffa לופה הפ  לּו
 .Luffa cilindrica Roem לופה גלילית יתיל  ל  ה ג  פ  לּו

    
ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

ם  תֶּ יכֶּ דֹול ַחְיַדקִּ  Bacterial fruit blotch, BFB [of cucurbits; quarantine pest], seedling blight [of cucurbits; quarantine pest] כתם גדול חיידקי )נגע הסגר( [נגע הסגר] גָּ
  Quarantine pest: Acidovorax avena subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al. = Pseudomonas 

pseudoalcaligenes subsp. citrulli 
  Brown spot כתם חום םם חּותֶּ כֶּ 

    Pantoea ananatis pv. ananatis (Serrano) Mergaert et al.= Erwinia ananatis corrig. Serrano 
ים יִּ ים ַבְדלּועִּ עִּ ים ְמֻצלָּ מִּ   Angular leaf spot כתמים מצולעים בדלועיים ְכתָּ

    Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Smith & Bryan) Young et al. 

ים-ימ  ְת כִּ  לִּ ים עָּ יִּ ים ַחְיַדקִּ יִּ  Bacterial leaf spot of cucurbits בדלועייםעלים חיידקים -כתמי ַבְדלּועִּ

  Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (Bryan) Dye 
ים מִּ ים יםיימִּ מ   ְכתָּ יִּ  Bacterial Leaf Spots ים בדלועייםימיכתמים מ  ַבְדלּועִּ

  Pseudomonas syringae pv. syringae 
י ה ַחְיַדקִּ פָּ ְקבֹון ְקלִּ   Bacterial rind necrosis ריקבון קליפה חיידקי רִּ

    Erwinia spp. 
י בֹון ַרְך ַחְיַדקִּ קָּ   Bacterial soft rot ריקבון רך חיידקי רִּ



    
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Hauben et al. = Erwinia carotovora 

subsp. carotovora (Jones) Bergey et al 

      
ה  י  ר  ט  י פ  מּוי  יוֹת ּוד  ר  ט  פ 

יוֹת ר  ט  ה(-)פ  יצ   ב 
פטריות ודמויי פטרייה )פטריות 

 Fungi and fungus-like (Oomycetes) ביצה(

ים יִּ ב ַבְדלּועִּ ְבעֹול זָּ  Gummy stem blight, vine decline גבעול זב בדלועיים גִּ

    Phoma cucurbitacearum (Fr.:Fr.) Sacc. 

    
Teleomorph: Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm = Mycosphaerella melonis (Pass.) Chiu & 

Walker 
 Cucurbits scab, gummosis גרב הדלועיים יםיִּ עִּ ּולְד ב הַ ַר גְ 

    Cladosporium cucumerinum Ellis & Arth. 
ית  ְתאֹומִּ ְתמֹוְטטּות פִּ הִּ

ים יִּ  ַבְדלּועִּ
 התמוטטות פתאומית בדלועיים 

Sudden wilt [of cucurbits], vine decline [of cucurbits] 

    Monosporascus cannonballus Pollack & Uecker 
ל י נֹופ    Damping-off חולי נופל ֹחלִּ

    Acremonium spp. 

    Fusarium spp. 

    F. equiseti (Corda) Sacc. 

    Teleomorph: Gibberella intricans Wollenweb. 

    Phytophthora sp. 
  Pythium spp. 
  Rhizoctonia solani Kühn 
  Teleomorph: Thanatephora cucumeris (Frank) Donk 
 Alternaria leaf blight of cucurbits חלפת הדלועיים יםיִּ עִּ ּולְד ת הַ פֶּ לֶּ חַ 

    Alternaria cucumerina (Ellis & Everh.) Elliott 
ת פֶּ לֶּ חַ  דֶּ  Alternaria blight [small spot] חלפת מנקדת ת ְמַנקֶּ

    Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl. f. sp. cucurbitae 
ית הַ   Downy mildew [of cucurbits] כשותית הדלועיים יםיִּ עִּ ּולְד ְכׁשּותִּ

    Pseudoperonospora cubensis (Berk. & Curtis) Rostovzev 
  Cercospora leaf spot כתמת תמֶּ תֶּ כַ 

    Cercospora sp. 
 Fusarium wilt of watermelon מגלת האבטיח יחַ טִּ בַ א  ת הָּ לֶּ גֶּ מַ 

    Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. niveum (Sm.) Snyder & Hans. (watermelon) 
 Fusarium wilt of melon מגלת המלון ןלוֹ מ  ת הַ לֶּ גֶּ מַ 

    Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. melonis Snyder & Hans. (muskmelon) 
 Fusarium wilt of cucumber מגלת המלפפון ןפוֹ פְ לָּ ְמ ת הַ לֶּ גֶּ מַ 



    Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. cucumerinum Owen 
 Belly rot, rhizoctonia fruit rot מק פרי ירִּ פְ  קמַ 

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephora cucumeris (Frank) Donk 
ׁש  Rhizoctonia מק שורש ַמק ֹׁשרֶּ

    Rhizoctonia solani Kühn 

    Teleomorph: Thanatephora cucumeris (Frank) Donk 
ת קֶּ  Pythium root rot, Pythium damping-off מקמקת ַמְקמֶּ

    Pythium spp. 
  Gray mold עובש אפור רפֹ ָא ׁשבֶּ עֹ 

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 
ׁש וָּ   Pink mold עובש ורוד דרֹ ֹעבֶּ

    Trichothecium roseum (Pers.) Link = M. advena Sacc. 
ׁש כָּ    Blue mold עובש כחול לחֹ ֹעבֶּ

    Penicillium spp. 

    P. digitatum (Pers.:Fr.) Sacc. 
ֹחר ׁש ׁשָּ  Black mold, aspergillus mold עובש שחור ֹעבֶּ

    Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson = A. niger Van Tieghem 
 Myrothecium canker, black canker, black wound פצע שחור רחֹ ע ׁשָּ צַ פֶּ 

    Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc. 
ְמחֹון הַ    Powdery mildew [of cucurbits] קימחון הדלועיים יםיִּ עִּ לּוְד קִּ

    
Podosphaera xanthii (Castagne) Braun & Shishkoff = Sphaerotheca fusca (Fr.) Blumer = S. 

fuliginea (Schlechtend.:Fr.) Pollacci; anamorph: Oidium sp. 

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

cichoracearum DC. ; anamorph: Oidium sp. 
 Powdery mildew [Leveillula] קמחונית יתנִּ חוֹ ְמ קִּ 

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

     Teleomorph: Leveillula taurica (Lév.) Arnaud 
ה טָּ טָּ ְׁשיֹון ַהבָּ   Charcoal rot (vine decline and fruit rot) קישיון הבטטה קִּ

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

bataticola Taubenh. 
ְׁשיֹון    Southern blight (Sclerotium fruit and stem rot) קישיון רולפס רֹוְלְפסקִּ

    Sclerotium rolfsii Sacc. 

    Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough 
ְׁשיֹונָּה ְגדֹולָּה   Sclerotinia stem rot קשיונה גדולה קִּ



    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 
 Sour rot ריקבון חמוץ ץמּון חָּ בוֹ קָּ רִּ 

    Geotrichum candidum Link 
  Fusarium fruit rot ריקבון יבש ׁשב  ן יָּ בוֹ קָּ רִּ 

    Fusarium spp. 

    F. equiseti (Corda) Sacc. = F. roseum Link  

    F. gibbosum Snyder & Hans. 

    F. solani (Mart.) Sacc. f. sp. cucurbitae Snyder & Hans. 

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

Nectria haematococca Berk. & Broome  
 Dark rot ריקבון כהה ההֶּ ן כ  בוֹ קָּ רִּ 

    Cladosporium herbarum (Pers.) Link 
ְקבֹון  יםרִּ יִּ ר ַהְדלּועִּ תֶּ   Crown- and foot rot of cucurbits ריקבון כתר הדלועיים כֶּ

    Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr. f. sp. radicis cucumerinum Vakalounakis 
  Rhizopus soft rot (fruit) ריקבון מימי ימִּ ין מ  בוֹ קָּ רִּ 

    Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr.) Vuill. = R. nigricans Ehrenb. 
ְקבֹון פְ   Fruit and stem rot ריקבון פרי וגבעול לעוֹ בְ גִּ י וְ רִּ רִּ

    Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl. = Botryosphaeria theobromae Pat. 
ְקבֹון קּועַ -רִּ י ׁשָּ  Crater fruit rot פרי שקוע-ריקבון ְפרִּ

    Myrothecium roridum Tode:Fr. = M. advena Sacc. 

      
יוֹת ימ   Nematodes נימיות נ 

ן ית דֹוְקרָּ ימִּ  Stubby-root nematode נימית דוקרן נִּ

    Paratrichodorus minor (Colbran) Steiner 
ית כִּ  ימִּ  Reniform nematode נימית כלייתית יתתִּ יָּ לְ נִּ

    Rotylenchulus reniformis Linford & Oliviera 
ית  ימִּ יתנִּ נִּ כָּ  Pin nematodes נימית סיכנית סִּ

    Paratylenchus spp. 
ית ְס  ימִּ  Spiral nematodes נימית סלילנית יתנִּ ילָּ לִּ נִּ

    Helicotylenchus spp. 
ים צִּ פָּ ית ע  ימִּ  Root-knot nematodes נימית עפצים נִּ

    Meloidogyne spp. 
ית פֹוַצַעת ימִּ  Lesion nematodes נימית פוצעת נִּ

    Pratylenchus spp. 

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



ה  ּׁשּוא ְצֻהבָּ ת קִּ רֶּ   Zucchini yellow fleck בהרת קישוא צהובה ַבהֶּ
    Zucchini yellow fleck virus (ZYFV) Potyvirus 

ְמדֹון ר-גִּ ּו  יַח חִּ ַבטִּ   Watermelon chlorotic stunt גימדון אבטיח חיוור א 
    Watermelon chlorotic stunt virus (WmCSV) Begomoviruses 

ֹהב ים צָּ יִּ ְמדֹון ְדלּועִּ   Cucurbit yellow stunting disorder גימדון דלועיים צהוב  גִּ
    Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV) Crinivirus 

ְפפֹון י ַהְמלָּ ַרת עֹוְרק    Cucumber vein yellowing הבהרת עורקי המלפפון ַהְבהָּ
    Cucumber vein yellowing virus (CVYV) Ipomovirus 
י תבַ הָּ צְ הַ    Squash leaf curl הצהבת עורקי הקישוא אּוּׁשקִּ הַ  עֹוְרק 

  Squash vein yellowing  virus (SqVYV) Ipomovirus 
לֹון ק ַבמ  י נֶּמֶּ ְתמ   Melon necrotic spot [quarantine pest] כתמי נמק במלון )נגע הסגר( [נגע הסגר] כִּ

  Quarantine pest: Melon necrotic spot virus (MNSV) Carmovirus 
ים  מִּ יָּהְכתָּ ל ַהַפפָּ ים ׁשֶּ יִּ  Papaya ring spot כתמים טבעתיים של הפפיה ַטַבְעתִּ

    Papaya ring spot virus W strain (PRSV-W) Potyvirus 
  Cucumber mosaic מוזאיקת המלפפון ןפוֹ פְ לָּ ְמ הַ  תיַק אִּ זָּ מוֹ 
    Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus 
 Papaya mosaic מוזאיקת הפפיה  היָּ פָּ פַ הַ  תיַק אִּ זָּ מוֹ 

    Papaya mosaic virus (PapMV) Potyvirus 
 Zucchini yellows mosaic מוזאיקה קישוא צהובה  ה בָּ הֻ א צְ ּוּׁשקִּ  תיַק אִּ זָּ מוֹ 
    Zucchini yellows mosaic virus (ZYMV) Potyvirus 

י  ל ְפרִּ ה ׁשֶּ יקָּ אִּ מּור ּומֹוזָּ נִּ
ְפפֹון  ַהְמלָּ

 נימור ומוזאיקה של פרי המלפפון
Cucumber fruit mottle mosaic  

    Cucumber fruit mottle mosaic virus (CFMMV) Tobamovirus 
ה  יקָּ אִּ קּוד ּומֹוזָּ ְפפֹוןְמ בַ  הְיֻרקָּ נִּ  לָּ

 [נגע הסגר]
מלפפון ירוקה בניקוד ומוזאיקה 

 Cucumber green mottle mosaic [quarantine pest] )נגע הסגר(
  Quarantine pest: Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) tobamovirus 
  Cucumber leaf spot ניקוד עלי המלפפון ןפוֹ פְ לָּ ְמ י הַ ל  ד ע  ּוקנִּ 

    Cucumber leaf spot virus (CLSV) Tombusvirus 
  Squash leaf curl קיפול עלי הקישוא אּוּׁשקִּ י הַ ל  ל ע  ּופקִּ 

    Squash leaf curl virus (SqLCV) Begomovirus 

 


