Diseases of ornithogalum (star-of-Bethlehem)
Ornithogalum spp.
O. saundersiae, O. dubium, O. thyrsoides
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Bacteria
Bacterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey
et al.
P. aroidearum Nabhan et al.
P. carotovorum subsp. carotovorum
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Leaf spot [with yellow halo]
Heterosporium sp.
Fusarium bulb rot
Fusarium solani (Mart.) Sacc.
Teleomorph: Haematonectria haematococca (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = Nectria
haematococca Berk. & Broome
F. oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen
F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld.
Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth
Rhizoctonia
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium soft rot
Pythium sp.
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Green mold
Penicillium sp.
Black mold, aspergillus mold
Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson = A. niger Van Tieghem
Black wound, myrothecium canker

Myrothecim roridum Tode = M. advena Sacc.
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
Rhizopus rot
Rhizopus sp.
Nematodes
Needle nematode
Longidorus sp.
Root-knot nematodes
Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood
M. javanica (Treub) Chitwood
Viruses and viroids
Ornithogalum mosaic
Ornithogalum mosaic virus (OMV) Potyvirus
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