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Sweet basil

 ריחן/ בזיל

Diseases of sweet basil
Ocimum basilicum L.
Diseases of red basil
Ocimum basilicum L. var. purpureum
Diseases of lemon basil
Ocimum citriodorum Vis.
Bacteria
Bacterial black spot
Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp
Bacterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey et
al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Downy mildew [of basil]
Peronospora belbahrii Thines
Alternaria leaf spot
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Fusarium wilt of sweet basil
Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen f. sp. basilica (Dzidzariya) Armstr. & Armstr.
Rhizoctonia neck rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium root rot, Pythium damping-off
Pythium sp.
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Black wound, myrothecium canker
Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc.
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Powdery mildew
Oidium sp.
White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Nematodes
Root-knot nematode
Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood
Viruses
Not reported
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