Mączniak prawdziwy winorośli
Sprawcą choroby jest grzyb Uncinula necator, który poraża wszystkie
gatunki roślin z rodziny Vitaceae (winoroślowate). Powoduje zahamowanie
wzrostu roślin, opóźnienie drewnienia pędów oraz ograniczenie ilości
asymilatów potrzebnych roślinom do dobrego przezimowania. Na
wrażliwych i nie chronionych odmianach winorośli porażenie roślin
powoduje spadek plonu jagód i pogorszenie jakości wina. Stopień porażenia
różni się w każdym sezonie wegetacyjnym w zależności od przebiegu
warunków klimatycznych i od sposobów zwalczania. W wyniku porażenia
owoców straty w plonie mogą wynosić nawet 80-90%.

Objawy choroby na roślinach
Patogen infekuje wszystkie zielone części roślin: liście, pędy i jagody.
Rozwija się na głównie na powierzchni roślin atakując wyłącznie komórki
skórki za pomocą ssawek. W ten sposób czerpie z rośliny potrzebne do
życia składniki pokarmowe. Na porażonych liściach, na ich górnej i dolnej
stronie pojawia się biały, mączysty nalot grzybni widoczny podczas
wilgotnej i suchej pogody. Świadczy to o wzroście grzybni i masowo
wytwarzanych zarodnikach. Obecność obfitego nalotu na tkankach
roślinnych świadczy o dużym stopniu porażenia i niewłaściwej ochronie
chemicznej. Na porażonych pędach najpierw pojawiają się ciemnobrązowe
do czarnych, później czerwono-brązowe plamy, a pędy pokrywają się
białym, mączystym nalotem. Grzyb w dużym stopniu uszkadza też owoce,
które w wyniku infekcji zasychają lub gniją wskutek porażenia przez
grzyb Botrytis cinerea. W wyniku infekcji ciemne owoce winorośli
nierównomiernie wybarwiają się i pokrywają się ciemnymi plamami.

Rozwój choroby
Grzyb zimuje w postaci grzybni w pąkach lub w porażonych pędach. Wiosną
grzybnia znajdująca się w pąkach jest głównym źródłem infekcji. Po
rozpoczęciu wegetacji grzyb atakuje młode liście, które pokrywają się
białym, mączystym nalotem. Powstające zarodniki konidialne grzyba
powodują szybki rozwój i rozprzestrzenianie się choroby.

Profilaktyka i zwalczanie
Należy prawidłowo ciąć krzewy i nie dopuszczać do ich zbyt zagęszczenia.
Ponadto nie należy nawozić plantacji nadmiernie azotem, a ochronę
chemiczną prowadzić zgodnie z aktualnym programem ochrony roślin
sadowniczych. Bardzo ważne są zabiegi przed kwitnieniem, w tym okresie
opryskujemy rośliny zapobiegawczo lub po pojawieniu się pierwszych
objawów choroby. Następne zabiegi wykonuje się co 10-14 dni w zależności
od przebiegu warunków atmosferycznych i nasilenia choroby.
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