
 Diseases of wheat species מחלות החיטה הט  ח  ַמֲחלוֹת הַ 
  .Triticum spp מיני חיטה הט  י ח  ינ  מ  

      
ים  Bacteria חיידקים ַחְיַדק 
ׁשֹון  מָּ   Bacterial leaf blight כימשון חיידקי יקִּ ד  י  ח  כִּ

    Pseudomonas syringae subsp. syringae Van Hall  
  Black chaff, bacterial leaf streak פסית חיידקית תיקִּ ד  י  ח  ית סִּ פ  

    
Xanthomonas translucens pv. translucens (Jones et al.) Vauterin et al. = X. campestris pv. translucens 

(Jones et al.) Dye  

      
 Fungi פטריות פטריות

 Ascochyta leaf spot of wheat החיטה אסקוכיטת הטָּ חִּ ת ה  יט  כִּ קוֹ ס  ַא

    Ascochyta tritici Hori & Enjoji 
  Ergot ארגוט טוֹ ּגר  א  

    Claviceps purpurea (Fr.) Tul.  
  Take-all of wheat חסלון החיטה הטָּ חִּ ה   ןלוֹ ס  חִּ 

    Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx & Olivier var. tritici Walker  

    G. graminis (Sacc.) Arx & Olivier var. avenae (Turner) Dennis 
 Leaf rust of wheat, brown rust חלדון עלי החיטה הטָּ חִּ ה   יל  ע  ן דוֹ ל  ח  

    Puccinia triticina Eriks. = P. recondita Roberge ex Desmaz. f. sp. tritici (Eriks. & Henn.) Henderson  
 Stripe rust, yellow rust חילדון צהוב בהֹ צָּ  ןדוֹ לָּ חִּ 

    Uredo glumarum Schmidt 

    Teleomorph: Puccinia striiformis Westend.  
 Stem rust, black rust חלדון קנה החיטה הטָּ חִּ ה   הנ  ק  ן דוֹ ל  ח  

    Puccinia graminis Pers.:Pers. = P. graminis Pers.:Pers. f. sp. tritici Eriks. & Henn. 

ים -ימ  ת  כִּ  לִּ  Yellow leaf spot עלים צהובים-כתמי יםבִּ ה  צ  עָּ

    
Cochliobolus spicifer Nelson = Bipolaris tetramera (McKinney) Shoemaker = Curvularia spicifera 

(Bainier) Boedijin  
ה טָּ חִּ ים ב  נִּ יָּ ע  ים מ  מִּ תָּ  Tan spot, yellow leaf spot, red smudge [of wheat] כתמים מעוינים בחיטה  כ 

    Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler = Drechslera tritici-vulgaris (Nisikado) Ito ex Hughes  
 Dark-brown lesions כתמי שורש חומים יםמִּ חּו ׁשר  ׁשֹ י מ  ת  כִּ 

    Setosphaeria pedicellata (Nelson) Leonard & Suggs = Helminthosporium pedicellatum Henry 
ׁש ק ֹׁשר    Rhizoctonia root rot מק שורש מ 

    Rhizoctonia solani Kühn  

     Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 
 Stagonospora blotch, septoria glume blotch ספטוריית גלומות החיטה הטָּ חִּ ה  ת מוֹ לּוּג  ת י  ר  טוֹ פ  ס  



    Stagonospora avenae (Frank) Bissett f. sp. tritica Johnson = Septoria avenae Frank f. sp. triticea Johnson 

    Teleomorph: Phaeosphaeria avenaria f.sp. triticae Shoemaker & Babc. 

    Stagonospora nodorum (Berk.) Castellani & Germano = Septoria nodorum (Berk.) Berk.  

    Teleomorph: Phaeosphaeria nodorum (Müller) Hedjaroude  
 Septoria blotch, Speckled leaf blotch ספטוריית עלי החיטה הטָּ חִּ ה   יל  ע  ת י  ר  טוֹ פ  ס  

    Septoria tritici Rob. ex Desm. 

    Teleomorph: Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schröt. 
 Storage mold of grain עובשי אחסון ןסּוח  י אִּ ׁש  ב  עָּ 

    Aspergillus spp.  

    Penicillium spp. 
מֹון  ח  י ה  פ  ל  הע  טָּ  Flag smut פחמון עלי החיטה חִּ

    Urocystis tritici Körn. 
 Common bunt, stinking smut פחמון סגור רגּון סָּ מוֹ ח  פ  

    Tilletia caries (DC.) Tul. & Tul. 

    T. laevis Kühn = T. foetida (Wallr.) Liro = T. levis Kühn 
 Loose smut פחמון פורח ח  ר  וֹ ן פמוֹ ח  פ  

    Ustilago nuda f.sp. tritici Schaffnit = Ustilago tritici (Pers.) Rostr.  
  Powdery mildew [of wheat] קימחון החיטה הטָּ חִּ ן ה  חוֹ מ  קִּ 

    
Teleomorph: Blumeria graminis (DC.) Golovin ex Speer f. sp. tritici Em. Marchal = Erysiphe 

graminis DC. f. sp. tritici; anamorph: Oidium monilioides (Nees) Link 
בֹון  ק  ׁשרִּ אר ֹׁשר  ּו    Crown rot, foot rot, seedling blight, dryland root rot ריקבון צוואר שורש צ 

    Fusarium spp.  

    F. roseum Kendall 
ׁשן בוֹ ק  רִּ    Common root rot ריקבון שורש ֹׁשר 

    Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker  

     Teleomorph: Cochliobolus sativus (Ito & Kuribayashi) Drechsler ex Dast. 
 Kernel blight, black point שחרת עובר רבָּ ת ע  ר  ח  ׁש  

    Various fungi and physiological circumstances 

      
ּיוֹת ימ   Nematodes נימיות נ 

 Needle nematode נימית ארוכה הכָּ ר  ית א  ימִּ נִּ 

    Longidorus sp.  
ל לעוֹ ב  ּגִּ  יתימִּ נִּ  צָּ  Bulb-and-stem nematode נימית גבעול ובצל ּובָּ

    Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filepjev 
  Cereal cyst nematode נימית דגנים משולחפת תפ  ח  ל  ׁש  מ   יםנִּ גָּ ית ד  ימִּ נִּ 

    Heterodera avenae Wollenweber 



-יָּם תפ  ח  ל  ׁש  מ   יםנִּ גָּ ית ד  ימִּ נִּ 
ית יכֹונִּ  תִּ

-נימית דגנים משולחפת ים
  Grass cyst nematode תיכונית

    Heterodera latipons Franklin 
  Spiral nematodes נימית סלילנית יתנִּ ילָּ לִּ ית ס  ימִּ נִּ 

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

    Meloidogyne spp.  

    M. artiellia Franklin 
ת ע  ית פֹוצ  ימִּ   Lesion nematodes נימית פוצעת נִּ

    Pratylenchus spp.  

    P. thornei Sher & Allen  
ת ע  ית פֹוצ  ימִּ ית-יָּם נִּ יכֹונִּ  Lesion nematode [Mediterranean] תיכונית-נימית פוצעת ים תִּ

    Pratylenchus mediterraneus Corbett 

      
ים יפוֹנ  ים ּוְנג  יפ   Viruses and viroids נגיפים ונגיפונים ְנג 

  Barley yellow dwarf צהבון השעורה הרָּ עוֹ ש  בֹון ה  ה  צ  
     Barley yellow dwarf virus (BYDV) Luteovirus 

 


