Diseases of sorghum
Sorghum bicolor (L.) Moench = S. japonicum (Hack.) Roshev. = S. vulgare Pers.
Sorghum sudanense (Sorgusudan)
Sorghum bicolor × S. sudanense
Bacteria
Bacterial leaf streak
Xanthomonas vasicola pv. holcicola (Elliott) Vauterin et al. = X. campestris pv. holcicola
(Elliott) Dye
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Sugary disease, ergot of sorghum [quarantine pest]
Claviceps africana Frederickson, Mantle & De Milliano
Sorghum Rust
Puccinia purpurea Cooke
Damping-off and seed rot
Aspergillus spp.
Exserohilium sp.
Fusarium spp.
Penicillium spp.
Downy mildew [of sorghum]
Peronosclerospora sorghi (Weston & Uppal) Shaw = Sclerospora sorghi Weston & Uppal
Target leaf spot
Bipolaris cookei (Sacc.) Shoemaker = Helminthosporium cookei Sacc.
Leaf blight
Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & Suggs = Helminthosporium turcicum Pass.
Teleomorph: Setosphaeria turcica (Luttrell) Leonard & Suggs
Rhizoctonia root rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium root rot
Pythium spp.
Storage mold of grain
Aspergillus spp.
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Penicillium spp.
Smut, loose kernel
Sporisorium cruentum (Kühn) Vanky = Sphacelotheca cruenta (Kühn) Potter
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium
bataticola Taubenh.
Nematodes
Not reported
Viruses and viroids
Maize dwarf mosaic
Maize dwarf mosaic virus (MDMV) Potyvirus
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