מחלות האיקליפטוס
מיני איקליפטוס

יפטּוס
ְּ ִיקל
ָ ֵמַ חֲ לוֹת הַ א
יפטּוס
ְּ ִיקל
ָ ִֵמינֵי א

Bacteria
Crown gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith &
Townsend) Conn

חַ יְּ דַ ִקים
עפץ חיידקי

חַ יְּ דַ ִקים
עָ פָ ץ חַ יְ ַד ִּקי

Fungi
Anthracnose
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.
Twig canker
Pestalotiopsis funerea (Desm.) Steyaest
Bark canker
Fusicoccum sp.
Alternaria leaf spot
Alternaria sp.
Branch dieback
Diplodia mutila (Fr.) Mont. = Diplodia pinea (Desm.) Kickx
Teleomorph: Botryosphaeria stevensii Shoemaker
Diplodia seriata De Notaris
Teleomorph: Botryosphaeria obtusa (Schwein.) Shoemaker
Neofusicoccum australe (Slippers, Crous & Wingfield) Crous, Slippers & Phillips
Teleomorph: Botryosphaeria australis Slippers, Crous & Wingf.
Rhizoctonia damping-off
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephora cucumeris (Frank) Donk
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Powdery mildew
Oidium sp.
Root rots and blight in nurseries
Cylindrocladium sp.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola

פטריות
גחלון

פטריות
גַחֲ לוֹן

כיב ענפים

כִּ יב ֲענָפִּ ים

כיב קליפה

כִּ יב ְקלִּ פָ ה

כתמי חלפת

כִּ ְתמֵ י חַ לֶּפֶּ ת

מללת

מַ ֶּללֶּת

מק שורש

מַ ק ש ֶֹּרש

עובש אפור

עֹבֶּ ש ָאפֹ ר

קימחון

ִּקמָ חוֹן

קמילה

ְק ִּמילָה

קישיון הבטטה

ִּק ְשיוֹן הַ בָ טָ טָ ה

Diseases of eucalyptus
Eucalyptus spp.

Taubenh.
White rot
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Sponge rot
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. – בהוקית שטוחה
Schizophyllum rot
Schizophyllum commune Fries
Root and wood rot
Polyporus sp.
Nematodes
Not reported
Viruses and viroids
Not reported
Physiological disorders
Chlorosis
Fe deficiency

קשיונה גדולה

ִּק ְשי ֹונָה גְ ד ֹולָה

ריקבון ספוגי

ִּר ָקבוֹן ְספוֹגִּ י

ריקבון שסועה

ִּר ְקבוֹן ְשסּועָ ה

ריקבון שורש וגזע

ִּר ְקבוֹן ש ֶֹּרש וְ גֶּזַ ע

נימיות
לא דווחו

ימּיוֹת
ִ ִנ
לא דווחו

נגיפים ונגיפונים
לא דווחו

יפים ּונְּ גִ יפוֹנִ ים
ִ ִנְּ ג
לא דווחו

פגעים פיזיולוגיים
חוורת

ְּפגָעִ ים ִפיזְּ יוֹלוֹגִ ּיִ ים
חַ ּוֶּ ֶּרת

