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ANOTACE
Metodika je

určená

pro

pěstitele

peckovin v ekologické produkci. Zabývá se ochranou proti

patogenu způsobujícímu moniliniovou spálu květů a moniliniovou hnilobu plodů, což jsou
hlavní limitující faktory, které
důvodu

je

potřebné

ovlivňují

sledovat

průoěh

původcům těchto onemocnění,

objem produkce ovoce v
poškození

květů

pěstování

peckovin . Z tohoto

a vyvíjet preventivní ochranu proti

kterými jsou patogeny rodu Monitinia spp., zejména patogen

Manitinia taxa (Aderhold et Ruhland} Honey ex Dennis. Výskyt těchto patogenů se liší silně
podle

průběhu počasí.

květů

vyskytuje ve větší míře než v letech se suchým průběhem poč as í. Právě př ítomnost

V ročnících s vysokým úhrnem srážek v

do bě

kveten í se poškození

srážek podmiňuje vznik infekce. K ochraně výsadeb lze přistoupit dvěma z působy . První
způsob

je pomocí nechemické ochrany, kdy má

nechemických

přípravků

možností jsou preventivní

opatření,

odstraňování

větví,

napadených

pěstitel

možnost volby z registrovaných

na ochranu rostlin povolených v ekologické produkci . Druhou
ke kterým v

případě

mumifikovaných

dosažení vzdušné koruny, která rychleji osychá a

plodů,

tohoto patogena náleží
pravidelný

nevytváří

řez

korun

napřík l ad

stromů

vhodné podmínky pro

pro

klíčení

spor.

ANNOTATION
The publication is intended for stone fruit growers who are included in organic farmi ng. Th e
main topic of this publication is a brown rot blossom blight and brown rot of st one fruit
caused by pathogen genus Monitinia spp„ mainly by Monilinia taxa (Aderhold et Ruhl and)
Honey ex Dennis. This fungus may cause harvest loss, that is the re ason for study of brown
rot blossom blight and improve a protection methods against this disease. lnfection pressure
mainly depends on weather conditions. Flower damage caused by brown rot blossom blight
occurs during flowering when is rainy weather. ln the year with lower precipitation an d
humidity is weaker infection pressure. The presence of precipitation makes the emergence
of infections in good weather conditions. The protection of the trees can be approached in
different ways. First way is in using a non-chemical protection, when the grower can chaose
from registered plant protection products and bio-regulators. Other possibility is prevent ive
measures, which in the case of this pathogen includes, for example the removal of infect ed
branches and mummified fruits, regular tree crowns pruning to achieve airy crown that dri es
quickly and does not create conditions fo r the germination of spores.
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