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OÏDI EN PIMENTÓ
L'oïdiopsi, cendra o polseta del pimentó és produïda pel fong Leveillula taurica, que es
correspon amb la forma asexual d'Oidiopsis spp. És una malaltia molt estesa en el
pimentó durant els últims anys i de fàcil diagnòstic. És típica de climes càlids, ja siguen
humits o secs. Les seues condicions òptimes de desenvolupament són de 20 a 30 ºC i
70-80% d'humitat relativa.
Esta malaltia fúngica es mostra fonamentalment en les fulles. Es manifesta en el feix
amb decoloracions circulars groguenques, que a causa de la necrosi posterior
adquirixen un color terrós.
En el revés es desenvolupa un punteig necròtic, moltes vegades cobert de floridura
blanca pulverulenta. Els primers símptomes apareixen en les fulles més velles, i a
mesura que avança la malaltia els símptomes apareixen en les fulles més noves, que
es defolien i poden parar el desenvolupament de la planta i dels fruits.

El sofre empolvorat o polvoritzat pot ser utilitzat com a tractament preventiu. És
necessari procurar no utilitzar-lo amb temperatures altes, per a evitar cremades
foliars. Alguns mètodes culturals com l'elecció de l'època de trasplantament, el
desfullament de fulles velles i la seua eliminació posterior del camp poden ajudar a
disminuir la incidència de la malaltia.

Una vegada instal·lada la malaltia, no queda més remei que recórrer a productes
sistèmics per a frenar-ne la incidència. És recomanable alternar les matèries actives
per a evitar el desenvolupament de ceps del fong que hi siguen resistents.
Alguns dels productes autoritzats són els següents:

Matèria activa

Nom comercial

Dosis

P.S. (dies)

Sofre 72%

Heliosufre

0,2-0,6%

NP

Sofre col·loïdal 80%

Lainzufre

0,2-0,5%

3

Azoxistrobina 25%

Ortiva

80-100
cc/Hl

3

Boscalida 26,7% + Piraclostrobina 6,7%

Signum

0,1-0,15%

3

Miclobutanil 24%

Systhane forte

0,02-0,04%

3

Ciproconazole 10%

Atemi 10

0,01-0,02%

3

Bupirimat 25%

Nimrod

0,2-0,3%

3

Penconazole 10%

Dorado P, Topas 10EC

0,03-0,04%

3

Trifloxistrobina 50%

Flint

0,025%

1

Kresoxim metil 50%

Stroby, Discus

0,02-0,05%

3

Matrafenona 50%

Vivando

0,03%

3

Fluopiram 25% + Triadimenol 25%

Luna Devotion

0,03-0,04%

3

Ciflufenamid 1,5% + Difenoconazole 12,5%

Cidely Top

0,10%

3

