Diseases of pea
Pisum sativum L.
Bacteria
Bacterial brown spot
Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall = P. syringae pv. japonica (Mukoo) Dye et al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Anthracnose, colletotrichum blight
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. = C. pisi Pat.
Teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk
Verticillium wilt
Verticillium sp.
Pea rust
Uromyces pisi-sativi (Pers.) Liro = U. pisi DC.
Faba bean rust
Uromyces viciae-fabae var. viciae-fabae (Pers.) Schröt = U. fabae (Pers.) Syd.
Downy mildew [of pea[
Peronospora viciae (Berk.) de Bary f. sp. pisi Boerema & Verh. = P. pisi Sydow.
Alternaria blight
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
Septoria blotch
Septoria sp.
Cladosporium blight
Cladosporium herbarum (Pers.) Link
Ascochyta leaf and pod spot
Ascochyta pisi Lib.
Cercospora leaf spot
Cercospora sp.
Fusarium rot of pea
Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen
F. oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen f. sp. pisi (Linford) Snyder & Hansen
Rhizoctonia seedling rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Damping-off, seed rot
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Pythium spp.
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Powdery mildew [of pea]
Erysiphe pisi DC. var. pisi; anamorph: Oidium sp.
Ascochyta blight of pea
Ascochyta pinodes Jones
Teleomorph: Mycosphaerella pinodes (Berk. & Bloxam) Vestergr.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium
bataticola Taubenh.
Sclerotinia rot = white mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Ascochyta foot rot and black stem
Phoma pinodella (Jones) Morgan-Jones & Burch = Ascochyta pinodella Jones
Rhizopus rot
Rhizopus stolonifer (Ehrenb.: Fr.) Vuill.
Fusarium root rot
Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. sp. pisi (Jones) Snyder & Hans.
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman =
Nectria haematococca Berk. & Broome
Nematodes
Bulb-and-stem nematode
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
Cyst nematode
Heterodera sp.
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Lesion nematode [Mediterranean]
Pratylenchus mediterraneus Corbett
Cyst nematode of clover
Heterodera trifolii (Goffart) Raski and Hart = H. shachtii var. trifolii Goffart
Viruses and viroids
Not reported

עובש אפור

ֶֹּׁעבֶּׁש אֶּ ֶֹּׁפר

קימחון האפונה

קֶּמֶּחֹון הֶּ ֲֶּאפּונֶּה

קמילת האפונה

קמילת האֲ פּונה

קישיון הבטטה

קֶּׁשֶּיֹון הֶּבֶּטֶּטֶּה

קשיונה גדולה

קׁשיֹונֶּה גֶּדֹולֶּה

ריקבון בסיס גבעול

רקבֹון בסיס גבעֹול

ריקבון מימי

ֶּרקֶּבֹון מֶּימֶּי

ריקבון שורש

ֶּרקֶּבֹון ׁשֹׁ רׁש

נימיות
נימית גבעול ובצל

נימּיֹות
נֶּימֶּית גֶּבֶּעֹול ּובצל

נימית משולחפת

נֶּימֶּית מֶּׁשֶּלֶּחֶּפֶּת

נימית עפצים

נֶּימֶּית עֲפצים

תיכונית-נימית פוצעת ים

תיכֹונית-נימית ּפֹוצעת ים

נימית תלתן משולחפת

נימית תֶּלֶּתֶּן מֶּׁשֶּלֶּחֶּפֶּת

נגיפים ונגיפונים
לא דווחו

נגיפים ּונגיפֹונים
לא דווחו

