Diseases of lisianthus
Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn
Bacteria
Not reported
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Downy mildew [of lisianthus]
Peronospora chlorae de Bary
Fusarium wilt of lisianthus
Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen f. sp. eustomae
Rhizoctonia stem rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium root rot
Pythium sp.
Botrytis blight
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
Fusarium stem rot, crown rot
Fusarium avenaceum (Corda ex Fr.) Sacc.
Teleomorph: Gibberella avenacea Cook
F. solani (Mart.) Sacc.
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman =
Nectria haematococca Berk. & Broome
Crown rot
Myrothecium roridum Tode = M. advena Sacc.
Nematodes
Needle nematodes
Longidorus spp.
Root-knot nematode
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Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood
Viruses and viroids
Iris yellow spot
Iris yellow spot virus (IYSV) Tospovirus
Tomato spotted wilt
Tomato spotted wilt virus (TSWV) Tospovirus
Tobacco mosaic virus (TMV) Tobamovirus
Tobacco mosaic
Tobacco mosaic virus (TMV) Tobamovirus
Cucumber mosaic
Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus
Bean yellow mosaic
Bean yellow mosaic virus (BYMV) Potyvirus
Tomato yellow leaf curl
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) Begomovirus
Phytoplasma
Stolbur
Phytoplasma
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