Diseases of faba bean
Vicia faba L. var. major = Faba sativa Moench.
Bacteria
Bacterial soft rot
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Hauben et al. = Erwinia carotovora subsp.
carotovora (Jones) Bergey et al
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Rust
Uromyces viciae-fabae var. viciae-fabae (Pers.) Schröt = U. fabae (Pers.) Syd.
Bean rust
Uromyces appendiculatus Strauss = U. phaseoli Winter
Downy mildew [of faba bean]
Peronospora sp.
P. viciae (Berk.) Gäum.
Ascochyta of faba bean
Ascochyta fabae Speg.
Teleomorph: Didymella fabae Jellis & Punith.
Stemphylium leaf spot
Stemphylium botryosum Wallr. f. lactucae Padhi & Snyder
Leaf spot of faba bean
Phyllosticta trifolii Richon
Choclate spot
Botrytis fabae Sardina
Teleomorph: Botryotinia fabae Lu & Wu
Rhizoctonia stalk rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium root rot
Pythium sp.
Powdery mildew [of pea]
Erysiphe pisi DC. var. pisi; anamorph: Oidium sp.
Charcoal rot
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola
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White mold
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Drop
Sclerotinia minor Jagger = S. intermedia Ramsey
Nematodes
Root-knot nematodes
Meloidogyne spp.
Viruses
Not reported
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