Diseases of pepper
Capsicum annuum L.
Bacteria
Bacterial canker
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) = Corynebacterium michiganense (Smith)
Jensen Davis et al. = C. michiganense subsp. michiganense (Smith) Jensen
Syringae seedling blight and leaf spot
Pseudomonas syringae Van Hall
P. syringae pv. syringae Van Hall
Leaf spot
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. = X. campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye
Crown Gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith &
Townsend) Conn
Bacterial stem rot and fruit rot, bacterial soft rot
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Hauben et al. = Erwinia carotovora subsp.
carotovora (Jones) Bergey et al
Bacterial soft rot
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Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey et al. = Pectobacterium carotovorum subsp.
carotovorum (Jones) Hauben et al.
Pseudomonas spp.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Anthracnose, colletotrichum blight
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.
Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk
Verticillium wilt
Verticillium dahliae Kelb.
Winter collapse
Pythium sp.
Damping-off and root rot
Fusarium spp.

Pythium spp.
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Alternaria rot, dark spot
Alternaria alternata (Fries) Keissler
Rot spot
Cladosporium herbarum (Pers.) Link
Fusarium wilt of pepper
Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr. f. sp. capsici
Rhizoctonia damping-off
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium damping-off
Pythium spp.
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Powdery mildew [Leveillula]
Oidiopsis sicula Scalia = O. taurica (Lév.) Salmon
Teleomorph: Leveillula taurica (Lév.) Arnaud
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Fusarium stem rot
Fusarium solani (Mart.) Appel & Wollenw. emend. Snyd. & Hans.
Choanephora blight, wet rot
Choanephora cucurbitarum (Berk. & Ravenel) Thaxt.
Rhizopus rot
Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr) Vuill.
Hard rot
Fusarium sp.
Nematodes
Stubby-root nematodes
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Paratrichodorus spp.
Trichodorus spp.
Sheath nematode
Hemicycliophora arenaria Raski
Spiral nematode
Helicotylenchus dihystera (Cobb) Sher
Root-knot nematodes
Meloydogyne arenaria (Neal) Chitwood
M. hapla Chitwood
M. incognita (Kofoid & White) Chitwood
M. javanica (Treub) Chitwood
Lesion nematode
Pratylenchus sp.
Lesion nematode [penetrating]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Chitwood & Oteifa
Viruses and viroids
Tomato spotted wilt
Tomato spotted wilt virus (TSWV) Tospovirus
Cucumber mosaic
Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus
Tomato mosaic
Tomato mosaic virus (ToMV) Tobamovirus
Pepper mild mottle
Pepper mild mottle virus (PMMoV) Tobamovirus
Pepper yellow leaf curl
Pepper yellow leaf curl virus (PYLCV)
Phytoplasma
Stolbur
Phytoplasma
Physiological disorders
Sunscald
Exposure of fruit to sunlight and heat
Blossom-end rot
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Deficiency of calcium in fruit

