Garden beet
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris
19 5 2022
Bacteria
Crown gall
Rhizobium radiobacter (Beijerinck & Van Delden) Young et al. = Agrobacterium tumefaciens (Smith &
Townsend) Conn
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Beet rust
Uromyces beticola (Bellynck) Boerema, Loer. & Hamers = Uromyces betae (Pers.) Lév.= U. betae Kühn
Downy mildew [of beet]
Peronospora farinosa f. sp. betae Byford = Peronospora farinosa (Fr.) Fr.
Alternaria leaf spot
Alternaria sp.
Phoma leaf spot of beet
Phoma betae Frank = Pleospora betae (Berl.) Nevod.
Phyllosticta sp.
Cercospora leaf spot of beet, cercospora early blight
Cercospora apii Fresen.
C. beticola Sacc.
Rhizoctonia Stalk Rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium root rot
Pythium sp.
Black mold, aspergillus mold
Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson = A. niger Van Tieghem
Powdery mildew [of beet]
Erysiphe betae (Vaňha) Weltzien = E. polygoni DC. ; anamorph: Oidium sp.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
Taubenh.
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
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Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
Nematodes
Needle nematode
Longidorus africanus Merny
Beet cyst nematode
Heterodera schachtii Schmidt
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Viruses and viroids
Not reported
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