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CHOROBY LUPINY

Celosv tové prvenství v p stování lupiny má Austrálie, ve 
které skliz ová plocha v roce 2014 dosahovala 517 tis. ha. 
V Evrop  jsou v sou asné dob  hlavními p stiteli Polsko 
(80 tis. ha/2014), Rusko (50 tis. ha/2014), N mecko 
(21 tis. ha/2014), Ukrajina (16 tis. ha/2014) a B lorusko 
(13 tis. ha/2014). V eské republice inila v roce 2015 
skliz ová plocha lupiny 2550 ha, oproti roku 2014 do lo 
k mírnému zvý ení.

Zem d lsky vyu ívané jsou jednoleté druhy  lupina 
bílá, lupina lutá, lupina modrá a lupina prom nlivá. U nás 

se nej ast ji p stuje lupina úzkolistá a lu-
pina bílá. Lupina lutá se p stuje spí e jen 
okrajov , proto e vy aduje kyselej í lehké 
pís ité p dy. Osevní plochy lupiny úzko-
listé v poslední dob  vzr stají, zatímco lu-
piny bílé klesají. Podíl na tom má p ede -
v ím dostupnost kvalitních odr d, jako 
i rychlej í vývoj rostlin a krat í vegeta ní 
doba lupiny úzkolisté. V R je ve státní 
odr dové knize registrováno 5 odr d lu-
pi ny (2 odr dy lupiny bílé  Amiga, Zu-
lika a 3 odr dy lupiny úzkolisté  
Borogine, Galant a Probor). Je ale mo né 
p stovat i zahrani ní odr dy (nap . Dieta, 
Volos, Dalbor, Regent nebo Iris).

Lupina je asto b hem vegetace napa-
dána adou houbových, bakteriálních ne-
bo virových chorob, které se projevují 
vadnutím, padáním klí ních rostlin, 
skvrnitostmi, deformacemi, chlorózami 
atp. ada p vodc  chorob se p ená í 
osivem, ím  se zvy uje riziko zavle ení 
patogen  dovozem osiva.

Za nejzáva n j í choroby lupiny se pova-
ují antraknóza lupiny, fusariové vadnutí 

lupiny a ko enové a kr kové choroby.

Antraknóza lupiny
Antraknóza je z celosv tového hlediska 
nejdestruktivn j í chorobou lupiny a je 

Úvodník
Lupina je luskovina pocházející z oblasti St edozemního 

mo e a Ji ní Ameriky. Tuto plodinu p stovali ji  starov ké 
civilizace Egyp an  a ek . V dne ní dob  se p stuje 
podobn  jako sója pro vysoký obsah N-látek v semenech (35
40 %). Krom  vyu ití pro krmné ú ely nachází své uplatn ní 
i v potraviná ství. P vodní odr dy obsahovaly adu 
antinutri ních a ho kých látek, z nich  n které byly toxické 
a zdravotn  závadné. Dne ní odr dy mají ji  obsah t chto 
látek nízký, do 0,05 %. Lupina je výborná p edplodina 
zlep ující vlastnosti p d.

Antraknóza lupiny



2

oprav dovou hrozbou pro ka dého p stitele. Chorobu zp -
sobuje houba Colletotrichum lupini. Primárním zdrojem 
infekce je napadené osivo. U rostlin vyvíjejících se z infi-
kovaného osiva se první p íznaky objevují na hypokotylech, 
d lo ních lístcích, apících nebo na stoncích. Vrcholy rost-
lin se ohýbají a odumírají. Napadené rostliny jsou zdrojem 
sekundární infekce pro okolní zdravé rostliny. Symptomy 
napadení se na rostlinách za ínají zpravidla objevovat na 
po átku kvetení. Typickými p íznaky je ohýbání vegeta  -
ních vrchol  do tvaru pastý ské hole. V ohybech se objevu-
jí oválné nekrózy o délce cca 2 cm, v jejich  st edu se tvo í 
bé ový a  naoran ov lý slizovitý povlak houby, produkující 
velké mno ství spór. Na stoncích a pozd ji i na lus cích 
rostlin se tvo í podlouhlé skvrny, které jsou zpo átku sv tle 
hn dé, pozd ji se zbarvují do oran ova. Napade né lusky 
jsou asto deformované a patogen p echází na osivo.

Hlavním faktorem pro í ení infekce v porostu a pro 
intenzitu napadení jsou de ové srá ky. V oblastech s as-
tými de ovými srá kami hrozí mnohem vy í riziko vel -
kých výnosových ztrát. Nemén  d le itými faktory jsou 
míra napadení osiva nebo odr dová rezistence. I velmi níz-
ké procento napadených semen v osivu m e mít za násle-
dek silný výskyt choroby v porostu. N které zdroje uvád jí, 
e p ítomnost 0,1 % napadených semen v osivu m e vést 

k výnosovým ztrátám nad 50 %, v jiných je limitujícím 
mno stvím pouhých 0,01 % napadených semen v osivu 
citlivé odr dy.

Z ochranných opat ení se klade hlavní d raz na setí 
zdra vého certifikovaného osiva, výb r odolné odr dy, mo-
e ní osiva fungicidními p ípravky (Vitavax 2000, Maxim XL 

035 FS), dodr ování agronomických zásad, jako je dekon -
ta minace stroj  a techniky, odstra ování poskliz ových 
zbytk  a zaji t ní minimáln  dvouletého odstupu p stování 
lupiny.

Odr dy lupiny bílé jsou k antraknóze ná-
chyl n j í ne  odr dy lupiny úzkolisté. Nic -
mén  se objevily také zmínky, e i p i p s to -
vá ní rezistentních odr d v oblastech se sil -
ným infek ním tlakem a vhodnými podmín -
ka mi pro rozvoj a í ení patogenu v dob  
kvetení, dochází k významným vý no so vým 
ztrátám. K foliární ochran  proti antraknóze 
lupiny jsou v R registrovány fun gicidní p í-
pravky na bázi azoxystrobinu (Amistar, Or-
tiva, Mirador). V N mecku nebo v Ra kou -
sku jsou z fungicidních p ípravk  re gis tro -
vány ú inné látky azoxystrobin, tebukonazol 
nebo cyprodinil + fludioxonil. Nejsou v ak 
ur ené proti antraknóze lupiny, ale proti vad -
nutí lupiny zp sobené houbou Colletotrichum 
coccodes. V Polsku je na antra knózu lupiny 
registrován p ípravek na bázi chlorthalonilu.

Testování ú inných látek proti antraknóze
V Polsku se na ú innost proti antraknóze testovalo n kolik 
ú inných látek (azoxystrobin, chlorthalonil, chlorthalonil + 
karbendazim, karbendazim a iprodion), z nich  nejú inn j í 
byl chlorthalonil. Jedná se o kontaktní p ípravek, který by 
m l být aplikován preventivn  p ed výskytem prvních p í-
znak . V australské práci byly v polních a skleníkových 
pokusech testovány ú inné látky azoxystrobin, karben-
dazim, chlorthalonil, mankozeb, tebukonazol, oxychlorid 
m di, iprodion, procymidone, benomyl, cyprokonazol a te-
bu  konazol. Ú inné látky azoxystrobin, mancozeb a chlor -
thalonil aplikované b hem kvetení a tvorby lusk  re du ko -
valy nejlépe napadení rostlin antrakózou. P echodu pa to ge -
nu na osivo se nicmén  zabránit nepoda ilo.

V eské republice byly v roce 2014 na pracovi ti 
AGRITEC, výzkum, lecht ní a slu by, s.r.o. proti antrak -
nóze lupiny testovány ú inné látky azoxystrobin a tebuko-
nazol. K výsevu byla vybrána citlivá odr da lupiny bílé 
Amiga. Azoxystrobin byl v jedné variant  aplikován jednou 
ve fázi kvetení a v druhé variant  2krát  na po átku kve-
tení a v zelené zralosti. Tebukonazol byl aplikován v jedné 
variant  jednou na po átku kvetení a v druhé variant  
jednou po odkv tu.

První p íznaky napadení se objevily na p ed kvetením 
lupiny. Infekce pocházela z napadeného osiva. V parcel-
kách o velikosti 10 m2 bylo p ed kvetením zji t no 0 15 
primárn  napadených rostlin, v t inou 0 2. K nejv t ímu 
rozvoji antraknózy (sekundární infekce) do lo ve fázi ze-
lené zralosti, kdy v n kterých parcelách byl na 1 m2 zji t n 
pr m rný výskyt a  15 napadených rostlin. Celkov  nej-
lep ích výsledk  bylo dosa eno s azoxystrobinem apli-
kovaným 2krát. V pr m ru bylo ve fázi zelené zralosti 
zji t no o 75 % mén  napadených rostlin ne  v neo et ené 
kontrole (graf  1). Rozvoj choroby v porostu v dob  zelené 

Graf  1: Vývoj antraknózy lupiny bílé (odr da Amiga) v pr b hu vegetace v roce 2014 
na lokalit  Viký ovice.

KO = neo et ená kontrola; ST1 = varianta s jednou aplikací azoxystrobinu ve fázi 
p ed kvetením; ST2 = varianta s dvojí aplikací azoxystrobinu ve fázi p ed kvetením a 
po odkv tu; TE1 = varianta s jednou aplikací tebukonazolu ve fázi p ed kvetením, 
TE2 = varianta s jednou aplikací tebukonazolu ve fázi po odkv tu
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zralosti a ú in nost p ípravk  ov liv nilo mno -
ství pri márn  napadených rostlin v parcel-
kách (z osiva). Pokud se v parcelkách 
vyskytovaly 0 2 primárn  napadené rostliny, 
o et ení azoxystrobinem, a  v jednom nebo 
ve dvou termínech, udr elo po celou dobu 
ni í po et napadených rostlin, a to o 75,3 
a 79,5 % ve srovnání s kontrolní variantou. 
Ú innost tebukonazolu byla ni í. Pokud se 
v parcele vyskytovalo primárn  6 15 napa-
dených rostlin, do lo i p es aplikaci fungici-
d  na t chto parcelách ve fázi zelené zralosti 
k silnému rozvoji infekce. V kontrolních va-
riantách i p es tém  nulový výskyt primárn  
napadených rostlin v parcelkách do lo ve 
fázi zelené zralosti k silnému rozvoji infekce. Výnosy více-
mén  kopírovaly mno ství napadených rostlin v parcelách. 
Nejvy ího výnosu (109 %) bylo dosa eno ve vari-
antách s dvojí aplikací azoxystrobinu (graf  2).

Fusariové vadnutí lupiny
Fusariové vadnutí lupiny zp sobuje houba Fusarium oxy-
sporum f. lupini. Pova uje se za ekonomicky významnou 
chorobu. První symptomy se objevují nej ast ji ve fázi bu-
tonizace a kvetení. Listy vadnou, usychají a rychle opadáva-
jí. Vegeta ní vrchol ztrácí turgor a ohýbá se. V této fázi jsou 
infikované ko eny tém  bez p íznak , pouze pod epider-

mis je pletivo zahn dlé. Za mokra je n kdy na horní ásti 
stonku patrné hn dé zbarvení vodivých pletiv. Na napa-
dených ástech cévních svazk  se tvo í r ové povlaky 
spor. Infikované rostliny nakonec odumírají. U evropských 
izolát  jsou známy t i rasy F. oxysporum f. lupini, z nich  
ka dá je patogenní pro jiné druhy lupiny. Rasa 1 a 2 napadá 
lupinu lutou, rasa 2 a 3 lupinu bílou a rasa 3 lupinu úzko-
listou.

Vzhledem k hostitelské specifi nosti patogenu je nej-
efektivn j í ochranou rotace plodin.

Ko enové a kr kové choroby lupiny
Na ko enových a kr kových chorobách lupiny se zpravidla 
podílí ir í spektrum p dních fytopatogenních hub. Nej-
ast j ími p vodci jsou druhy Rhizoctonia solani, Fusarium 

spp., Thielaviopsis basicola, Pythium spp., Cylindrocarpon de-
structans, Verticillium albo-atrum nebo Sclerotinia sclerotio-
rum. Typickými p íznaky jsou loutnutí a vadnutí rostlin, 
r stové deprese, zasychání a odumírání rostlin ve fázi kve-
tení a  zelené zralosti. Na ko enech a kr cích se tvo í hn -
dé a  erné léze, ko eny mohou být v míst  napadení 
za krcené. Rostliny asto p ed asn  dozrávají a sklizená se-
mena jsou hor í kvality. K napadení m e dojít v pr b hu 
celé vegetace.

Ko enové a kr kové choroby nelze redukovat foliární 
aplikací p ípravk , proto e infekce pochází z p dy. 
Ochranou je jednak mo ení osiv a jednak jsou to taková 
agrotechnická opat ení, která minimalizují rozvoj patogen  
v p d , jako vhodná volba pozemku, zamezení utu ení 
a p emok ení p dy, osevní sled atp. Významn  se uplat uje 
i rozdílná citlivost odr d k napadení.

Polní pokus s lupinou bílou
V polním pokusu s lupinou bílou (Amiga) na pokusném 
pozemku firmy AGRITEC byl v roce 2014 ve fázi kvetení 
zji t n výskyt rostlin s p íznaky fusariového vadnutí a ko-
enových a kr kových chorob. Po et napadených rostlin 

Graf  2: Výnos semen lupiny bílé (odr da Amiga) v maloparcelkovém pokusu. Viký-
ovice 2014.

Fusariové vadnutí lupiny luté
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v pr b hu vegetace vzr stal a ve fázi zelené zralosti do-
sahoval etnosti cca 11 % rostlin/parcelku. Rostliny loutly, 
vegeta ní vrcholy vadly a ohýbaly se, stonky m ly nahn d-
lou barvu. Napadené rostliny odumíraly. Po vyjmutí rostlin 
z p dy byly na ko enech patrné bílé povlaky mycelia. Mik-
roskopickou analýzou byl na ko enech zji t n výskyt hub 
Fusarium oxysporum, Fusarium avenaceum, Fusarium solani, 
Thielaviopsis basicola a Phoma sp.

Choroby nadzemních ástí rostlin
Choroby nadzemních ástí rostlin jsou zp sobovány fy-
topatogenními houbami Pleiochaeta setosa  p vodcem lis-
tové a luskové skvrnitosti lupiny, Pleospora herbarum  
p vodcem erné stonkové hniloby, Phomopsis leptostromifor-
mis  p vodcem stonkové korové nekrózy lupiny, Scleroti-
nia sclerotiorum  p vodcem bílé hniloby, Botrytis cinerea  
p vodcem edé plís ovitosti a dále pak p vodci listových 
skvrnitostí  Septoria, Uromyces. Zdrojem infekce je napa-
dené osivo, p da nebo infikované zbytky napadených rost-
lin. Typickými p íznaky jsou r zné skvrny na listech, 
stoncích, luscích a semenech. V na ich podmínkách nezp -
sobují v sou asné dob  tyto choroby významné kody 
v porostech lupiny. Proti edé plís ovitosti je registrován 
p ípravek Switch (Cypronidil + Fludioxonil).

ZÁV R

Základem ochrany lupiny proti houbovým chorobám je vý-
sev zdravého fungicidn  namo eného osiva. Nemén  d -
le itý je výb r vhodné odr dy, pokud mo no rezistentní 
nebo alespo  tolerantní k významným p vodc m hou-
bových chorob. Foliární aplikace fungicidních p ípravk  má 
sv j význam proti patogen m zp sobujícím choroby 
nadzemních ástí rostlin. V p ípad  antraknózy lupiny m -
e v asn  provedená aplikace fungicid  sní it po et sekun-

dárn  napadených rostlin v porostu a zamezit tak velkým 
výnosovým ztrátám, nicmén  nezabrání zcela p echodu pa-
togenu na osivo.
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Ko enové a kr kové choroby u lupiny bílé

Povlaky fusarií na ko enech u lupiny bílé


