Diseases of carnation
Dianthus caryophyllus L.
Bacteria
Crown gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith &
Townsend) Conn
Bacterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey
et al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Carnation rust
Uromyces dianthi (Pers.:Pers.) Niessl
Alternaria blight of carnation
Alternaria dianthi Stevens & Hall
Alternaria blight [of carnation flowers]
Alternaria dianthicola Neergaard
Downy mildew [of carnation]
Peronospora dianthicola Barthelet
Fusarium wilt of carnation
Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. dianthi (Prill. & Delacr.) Snyder & Hans.
Pink fusarium
Fusarium equiseti (Corda) Sacc. = F. roseum Kendall
Rhizoctonia stem rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Powdery mildew
Golovinomyces cichoracearum (DC.) Heluta = G. orontii (Castagne) Heluta = Erysiphe cichoracearum
DC.; anamorph: Oidium sp.
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
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Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
Sclerotinia flower rot
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Fusarium rot
Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg
Teleomorph: Giberella intermedia (Kuhlman) Samuels, Nirenberg & Seifert
Nematodes
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
M. javanica (Treub) Chitwood
Cyst nematode of clover
Heterodera trifolii (Goffart) Raski & Hart = H. shachtii var. trifolii Goffart
Viruses and viroids
Carnation etched ring
Carnation etched ring virus (CERV) Cauliovirus
Carnation necrotic fleck, carnation streak
Carnation necrotic fleck virus (CNFV) Closterovirus
Carnation vein mottle
Carnation vein mottle virus (CVMV) Potyvirus
Carnation mottle
Carnation mottle virus (CarMV) Carmovirus
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