V této knize najdete na 600 stranách stručné charakteristiky
všech významných chorob, škůdců a fyziologických poruch
ovocných dřevin a révy vinné střední Evropy.
Zvláštní důraz je věnován druhům, které se do střední Evropy
rozšířily v posledních letech v důsledku změny klimatu.

popis chorob a škůdců ovoce a révy vinné
s důrazem na druhy rozšířené vlivem
klimatických změn
U všech významnějších chorob a škůdců jsou uvedeny příznaky poškození, význam a způsoby ochrany v ekologické produkci.
Všechny choroby, škůdce, užitečné organismy a prostředky
ekologické ochrany charakterizuje více než 1200 fotografií
81 autorů ze 13 států.

Kapitola Komerčně produkované prostředky ekologické
ochrany obsahuje popisy moderních ekologických prostředků
ochrany a výživy rostlin předních světových producentů, které
umožní jak profesionálním pěstitelům, tak zahrádkářům
úspěšnou ekologickou produkci ovoce a hroznů.
Fotografie a popisy užitečných organismů.
Charakteristika doprovodné bylinné vegetace zlepšující půdu
v sadech a vinicích včetně kořenových systémů těchto rostlin.
Samostatná kapitola je věnována funkci bylinné vegetace a nejvýznamnějších skupin půdních organismů.

přehled moderních ekologických prostředků
ochrany a výživy rostlin předních světových
výrobců
Moderní přístupy, integrované a ekologické systémy
pěstování, ekologická ochrana, zdravá produkce
Těmito hesly můžeme charakterizovat nové, již třetí vydání obsáhlé
publikace „Ochrana ovocných dřevin a révy v ekologické produkci“,
vycházející z „dílny“ firmy Biocont Laboratory. V tomto částečně
přepracovaném a rozšířeném vydání jsou zařazeny další kapitoly,
které reagují na výsledky nejnovějších výzkumů a posunují systémy
pěstování i ochrany ovocných dřevin i vinné révy výrazně kupředu.
Jsou to např. Metody monitoringu a využívání prognostických
modelů, Ochrana révy v ekologické produkci a Význam a funkce
doprovodné bylinné vegetace. Stávající kapitoly byly aktualizovány, některé z nich jako Organismy ovlivňující úrodnost půdy, výživu
a odolnost rostlin a Prostředky ekologické ochrany byly přepracovány a podstatně rozšířeny. Kniha je doplněna množstvím nových,
názorných a instruktážních fotografií, obrázků a schémat, které
společně s doprovodným textem umožňují rychlou identifikaci
škodlivých i užitečných organismů a současně poskytují návody,
jak takové organismy buď šetrnými postupy regulovat, nebo ty
žádoucí naopak vhodnými zásahy podporovat.

fotografie a popisy užitečných organizmů

charakteristika doprovodné bylinné vegetace
a skupin půdních organizmů zlepšujících půdu
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