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Obrázek 1.: Lupina žlutá
ve fázi kvetení 

0BI. CÍL METODIKY A DEDIKACE 

Ú elem metodiky je poskytnout p stitel m a zpracovatel m informace o 

biologické charakteristice, z ní plynoucích nárocích na p stitelské podmín-

ky a postupy p stování lupiny bílé, žluté 

zdroje dusíkatých látek ve výživ  hospodá

k sojovým extrahovaným šrot m. Pro úplnost je uvád

livá, možnosti jejího využití a zp sob p stování. Cíle

možnosti využití lupiny a srozumiteln  charakte

technická opat ení ovliv ující kvalitu a množství dosažené produkce. 

Dedikace metodiky 

Certifikovaná metodika vznikla za podpory MŠMT jako sou
zkumného zám ru MSM 2678424601 „Studium a využití biotechnologic-
kých a molekulárních metod v 
sum a Linum“ a sou asn  projektu INGO LA08011 

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY

P VOD 

Lupinus Tourn. ( ele  Leguminosae, pod ele  Papilionoideae) je bylinný 

rod jednoletých rostlin a bylinných až ke ovitých trvalek. Nejv tší po et 

druh  (okolo 500) je rozší en v pob ežních a horských oblastech Severní 

Ameriky, od Aljašky až po Mexiko, v Mexiku,  Andské vyso in  Peru, Bra-

zílii, Uruguay a Argentin . V Evrop  je uvád no 

pouze 12 druh  lupin vyskytujících se ve st edo-

zemí a východní Africe. Pro zem d lství však mají 

význam ze st edozemí pocházející druhy: lupina 

bílá (Lupinus albus L.), lupina žlutá (L. luteus L.) 

a lupina úzkolistá (L. angustifolius L.) a lupina 

prom nlivá, zvaná též andská (L. mutabilis 

Sweet.) pocházející z jihoamerického kontinentu.  

V 16. století byla lupina žlutá (viz obr. 1) p sto-

vána v N mecku pro okrasné ú ely, její zem d l-

ské využití je datováno až do poloviny 19. století. 

V tšímu rozší ení lupin pravd podobn  bránil obsah škodlivých alkaloid . 

a úzkolisté jako významného 

ských zví at, alternativního 

na i lupina prom n-

m metodiky je ukázat 

rizovat rozhodující agro-

ást ešení vý-

geneticko-šlechtitelském výzkumu rodu Pi-
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V 70. letech minulého století byla lupina bílá a žlutá dokonce v R šlech-

t na, avšak pro malé možnosti uplatn ní produkce semen s obsahem al-

kaloid  bylo od této práce upušt no. Postupn  byly v Evrop  vyšlecht ny 

odr dy lupin s velmi nízkým obsahem alkaloid , jejichž semena i zelenou 

hmotu lze používat i zkrmovat prakticky bez omezení.  

BIOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Lupinus ssp. 

Spole ným znakem v tšiny druh  lupin je silný, 

hluboko pronikající rozv tvený k lový ko en, na 

kterém jsou hlízky nitrogenních bakterií (viz

obr. 2). P i vzcházení vynáší d lohy nad povrch 

p dy (epigeické), ty se ihned zazelenají a asi-

milují (viz obr. 3). Lodyha je silná, vzp ímená, 

40 - 180 cm vysoká, r zn  siln  rozv tvená. 

Listy jsou dlouze apíkaté, chloupkaté, dlanit  

složené, velké kv ty jsou sestaveny do hrozn , 

r zn  zbarvených. Lupina bílá a úzkolistá je 

samosprašná, lupina žlutá je za teplého po así 

v dob  kvetení zna n  cizosprašná. Lusk je 

zplošt lý, kožovitý, ochlupený, dvouchlop ový, kopírující semena. 

Limitujícím faktorem p stování lupiny v agroekologických podmínkách 

st ední Evropy je obecn  délka vegeta ní doby. 

Optimální délka vegeta ní doby se u sou as-

ných odr d l. bílé pohybuje v rozmezí 132 – 

136 dní, což by i p i pozd jším výsevu, p ípad-

n  vlh ím pr b hu po así, nem lo p sobit obtí-

že s dozráváním a sklizní. Ve vlh ích a chlad-

n jších oblastech s pozd jším termínem výsevu 

by delší vegeta ní doba než 140 dní mohla 

p edstavovat riziko. Délka vegeta ní doby l. 

úzkolisté je v pr m ru o 30 dní kratší, než u 

výše uvedených odr d l. bílé. Pohybuje se 
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Obrázek 2.: Ko en lupiny 
bílé s vytvo enými hlízko-
vými bakteriemi 

Obrázek 3.: Lupina bílá p i 
vzcházení vynáší d ložní 
listy nad povrch p dy 
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v intervalu 103 – 106 dní. Tento rozdíl mezi jednotlivými druhy umož uje 

p stování l. úzkolisté v podmínkách, kde by p stování l. bílé mohlo být 

riskantní. Avšak uvedené kriterium je pouze jedno z ady limitujících fak-

tor , které je nutno mít na z eteli p i volb  vhodného druhu, p íp. odr dy. 

SLOŽENÍ SEMEN 

Semena (viz obr. 4) i zelená

hmota lupiny jsou cen ny p e-

devším jako perspektivní zdroj 

rostlinných N-látek 28 - 38 %, 

4 - 12 % tuku a 6 - 10 % 

vlákniny s možností úsp šného 

p stování v epa ské a obilná -

ské výrobní oblasti. Úsp šné 

uplatn ní nalézá v krmivá ském i potraviná ském pr myslu. V minulosti 

na našem území testované odr dy dob e prosperovaly a dozrávaly, byly 

však problematické z hlediska obsahu ho kých alkaloid  (lupanin, lupinin, 

oxylupanin, spartein a další), které vyvolávají u zví at otravu - lupinózu. 

Po átkem 90. let se rozší ilo p stování tzv. „sladkých“ odr d u kterých 

je deklarován podíl alkaloid  pod 0,0025 %. Zajímavý je nízký obsah an-

tinutri ních látek, zejména aktivity inhibitor  trypsinu (TIA) jak dokládá 

tabulka 1. 

 

 

Obrázek 4.: Semena lupiny bílé (vlevo) a lu-
piny úzkolisté 

Tabulka 1.: Obsah inhibitor  trypsinu v semenech luskovin 
TIA (TUI/mg sušiny)

Plodina 
pr m rné hodnoty 

nezpracovaná 50 
pokrutiny 8 Sója 

šrot 5

Bob 4 

Hrách  3 
Lupina (bílá, žlutá, úz-

>1 
kolistá) 
Zdroj: INRA-UCAAB, 1995 
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VÝZNAM A VÝVOJ P STOVÁNÍ LUPINY V PODMÍNKÁCH R 

Mimo ádný význam má lupina na lehkých, vápnem chudých pís itých p -

dách, které ko eny prohlubuje, obohacuje humusem a živinami a tak 

vlastn  zúrod uje. Zanedbatelný není ani její mimoproduk ní význam, a 

to obohacení p dy až o 300 kg N na hektar. Zhoršený zdravotní stav a tím 

i zvýšená pot eba cílené fungicidní ochrany do jisté míry komplikují p s-

tební technologii lupiny. Vzhledem k tomu, že doposud nikde na sv t  ne-

byla registrována odr da s odolností, která by spolehliv  nahradila che-

mickou ochranu, tento problém p etrvává. Nejv tší p stitelské plochy lu-

piny jsou v Austrálii a v USA, v Evrop  pak v N mecku, Francii, Polsku, 

Rusku a Špan lsku. V eské republice byla v roce 2010 podle SÚ p sto-

vána na vým e 2097 hektar . K datu 1. 6. 2010 jsou ve Státní odr dové 

knize registrovány dv  odr dy lupiny bílé, jedna odr da lupiny žluté a t i 

odr dy lupiny úzkolisté. V platnosti je však i Spole ný katalog EU, takže 

portfolium vysévaných odr d je daleko širší. 

CHARAKTERISTIKA DRUH  A ODR D REGISTROVANÝCH V R 

Lupina je ohledn  složení esenciálních aminokyselin asto srovnávána se 

sójou. V našem pokusu jsme provedli stanovení obsahu aminokyselin u 

p ti odr d sóje luštinaté, které jsou v sou asné dob  zaregistrovány v R 

a t ech odr d lupiny bílé, které jsme používali jako modelové odr dy. Pro 

porovnání uvádíme v  tabulce 2 pr m rné výsledky obsahu jednotlivých 

aminokyselin, získaných z našich analýz. 

 

Název AMK 
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h
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in

 

T
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si

n
 

V
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in
 

O
b
s.

 N
-l

át
ek

 [
%

] 

Pr m r lupina [%] 1.2 4.6 1.1 1.5 0.9 1.4 4.0 10.8 2.8 1.6 1.3 1.5 1.1 1.0 1.3 36.3 

Pr m r sója [%] 1.5 2.8 1.6 1.5 0.9 1.5 5.2 9.4 2.9 2.2 1.9 1.8 1.4 0.9 1.5 46.6 

Zdroj: AGRITEC, 2000 

Tabulka 2.: Porovnání obsahu aminokyselin lupiny a sóje 
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Odr dy lupiny vhodné do našich podmínek dozrávají koncem m síce srpna 

až za átkem m síce zá í, vzp ímený charakter si uchovávají až do skliz o-

vé zralosti. Obecn  lze na základ  výsledk  polních pokus  uvést, že pou-

ze rané až st edn  rané odr dy jsou schopny bezpe n  dozrát v našich 

podmínkách. Se zvyšující se polohou p stitelského stanovišt  dochází 

k prodlužování doby dozrávání, spojenému s nár stem houbových chorob 

a nižší jakostí zrna. Dosahovaný výnos zrna se v provozních podmínkách 

pohybuje v rozmezí 2,5 – 3,5 tuny na hektar a to i u drobnozrnného druhu 

lupiny úzkolisté. Aktuální informace o odr dové skladb  (viz tab. 3) je 

možno získat z informa ních a internetových zdroj  ÚKZÚZ Brno 

(www.ukzuz.cz), nabídkových katalog  semená ských a šlechtitelských 

Lupina bílá (2006-2008) Lupina úzkolistá (2006-2009) 

B
o

re
g

in
e
 

1
0
0
 %

 
v 

t/
h
a 

A
m

ig
a
 

Z
u

li
k
a
 

1
0
0
 %

 
v 

t/
h
a 

G
a
la

n
t 

P
ro

b
o

r 

Výnos semene 2006 – 
4,02 100 100 3,89 100 97 

2008 v %: 
98 

Agronomická data: 

Zralost – rozdíl od odr dy Ami-
134 -2  117 0

ga/Boregine ve dnech 
0 

Délka rostliny (cm) 81 79 69 65 63 

Odolnost k poléhání p ed sklizní (9-1) 9 8 8 7 6 

Barva kv tu Modrobílá Modrobílá  Bílá Bílá Bílá

Barva semene Bílá Bílá Bílá Hn dá Bílá 

Hmotnost tisíce semen (g) 351 351 175 145 140 

Odolnost proti chorobám (9-1): 

Komplex antraknóz 4 4 7 6 6 

Komplex ko enového vadnutí - - 6 6 6 

Obsah dusíkatých látek v sušin  % 37,8 38,7 34,5 35,8 37,8 

Obsah alkaloid  v sušin 0,03 0,04  0,04 0,03 0,02

Rok registrace: 2004 2008 2006 2008 2008 

Tabulka 3.: Významné hospodá ské vlastnosti odr d lupiny bílé a úzkolisté 

Zdroj: Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský, Brno, 2009; 2010 
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firem, zem d lských výstav, polních 

dn  a odborných akcí, kde je mnohdy  

možno vid t odr dy na pokusných, nebo 

poloprovozních plochách. 

Nevýhodou p stování l. úzkolisté oproti 

l. bílé m že být zvýšená náchylnost n -

kterých jejich odr d ke komplexu cho-

rob ko enové spály (viz obr. 5). Na zá-

klad  znalostí získaných ze studia ko-

lekce genových zdroj  luskovin, kde je 

každoro n  p eséváno n kolik desítek 

odr d r zných druh  lupin, m žeme 

konstatovat, že existuje odr dová citli-

vost l. úzkolisté k tomuto komplexu 

chorob a tudíž záleží na volb  odr dy, aby mohlo být toto riziko sníženo. 

Rovn ž výsledky pokus  dokazují potvrzení této naší zkušenosti. D ležitá 

je v tomto ohledu správná volba stanovišt  pro p stování l. úzkolisté. Na-

opak problémem obou druh  lupin, m že být citlivost k antraknóze (Colle-

totrichum lupini). Podle dostupných literárních zdroj  je l. úzkolistá odol-

n jší k napadení tímto patogenem (Gladstones a kol., 1998). Z pokus  za-

ložených na pracovišti AGRITEC Šumperk vyplynulo, že žádná ze souboru 

doposud zkoušených odr d lupiny není rezistentní k antraknóze. Pon kud 

vyšší míru tolerance lupiny úzkolisté lze objasnit i vzhledem ke kratší ve-

geta ní dob , kdy rostlina není tak dlouho vystavena tlaku patogena a 

asn jším termínem dozrávání mu v podstat  uniká.  

ULupina bílá

Obrázek 5.: Porost lupiny úzkolisté 

U je 75 - 100 cm vysoká, kvete modrobíle, nebo bíle, semena 

má velká, žlutobílá, zplošt lá až ty hranná - hmotnost tisíce semen 350 - 

400 g. Vegeta ní doba je 130  - 180 dní. Bývá ozna ována jako významný 

donor N-látek (36 – 40 %) jak do krmných sm sí pro hospodá ská zví ata, 

tak pro lidskou výživu. Semena jsou využívána pro potraviná ské ú ely p i 

výrob  špaget a pe iva. Stále vysoké p stitelské plochy obilnin a epky 

nutn  vyžadují alternativu zlepšující plodiny do osevních sled . Lupina bílá 
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je plodina, která m že být díky svým vlastnostem mezi tyto plodiny za a-

zena. Výsledky výzkum  dokazují, že hlízkové bakterie (Bradyrhizobium 

lupini) na ko enech lupiny mohou poutat v p íznivých podmínkách až 200 

kg dusíku na hektar, z ehož 80 – 90 kg dusíku z stává pro následné plo-

diny. Z údaj  v literatu e je patrné, že obilniny p stované po lupin  rea-

gují zvýšením výnosu o 0,6 – 0,8 tun na hektar. V sou asné dob  jsou již 

výhradn  p stovány odr dy tzv. „sladkých“ lupin, které jsou schopné po-

skytnout pln  zralé osivo p i výnosu okolo 3 tun na hektar i v podmínkách 

R.  

UOdr da lupiny bílé – AMIGA registrovaná v R: 

Udržovatel: Florimond Desprez, B.P. 41, 59242 Cappelle-en-

Pévéle, Francie  

Zmocn ný zástupce: Selgen, a.s. Praha 

Charakteristika: Amiga je st edn  raná odr da, má bílá semena s velmi 

nízkým obsahem ho kých látek. Po áte ní r st rychlý. Rostliny st edn  vy-

soké, barva kv t  modrobílá, barva semene bílá. Hmotnost tisíce semen 

st edn  vysoká až vysoká. Mén  odolná proti napadení antraknózou. Vý-

nos semene vysoký. Obsah N - látek st edn  vysoký. 

UOdr da lupiny bílé – ZULIKA registrovaná v R: 

Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o. 

Charakteristika: Zulika je poloraná odr da, s bílými semeny s velmi níz-

kým obsahem ho kých látek. Po áte ní r st je rychlý. Rostliny st edn  vy-

soké, barva kv t  modrobílá. Hmotnost tisíce semen st edn  vysoká. Mé-

n  odolná k napadení antraknózou. Výnos semene vysoký. Obsah N - lá-

tek st edn  vysoký. 

ULupina úzkolistáU, n kdy též zvaná modrá je vyššího vzr stu než lupina 

žlutá (80 - 130 cm), kv ty má modré, r žové, nebo bílé, lístky árkovité, 

celokrajné, n kdy slab  ochlupené. Semeno je kulovité až oválné, šedé s 

bílou kresbou, hmotnost tisíce semen 140 - 200 g . Na teplo je pom rn  

mén  náro ná než ostatní druhy, je mén  citlivá na vápno než lupina žlutá 

a je ran jší. Vegeta ní doba trvá 120 - 135 dn . Semena lupiny úzkolisté 

obsahují 30 – 40 % N-látek, 3 – 7 % tuku. Pr m rný výnos semen se po-

9



hybuje okolo 2 - 3 tun na hektar a výnos zelené hmoty 45 - 48 tun na 

hektar. 

UOdr da lupiny úzkolisté – BOREGINE registrovaná v R: 

Udržovatel: Saatzucht Steinach GmbH, Wittelsbacherstrasse 

15, 94377 Steinach, N mecko 

Zmocn ný zástupce: Ing. Milan D d, SEED SERVICE, s.r.o., Rokycanova 

114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

Charakteristika: Boregine je st edn  raná odr da indeterminantního 

r stového typu, semena bez p ítomnosti ho kých látek. Po áte ní r st 

rychlý. Rostliny jsou st edn  vysoké až vysoké, barva kv tu bílá se žlutým 

lunkem, barva semene bílá. Hmotnost tisíce semen vysoká. St edn  

odolná proti poléhání p ed sklizní. Výnos semene vysoký. Obsah N-látek 

nízký až st edn  vysoký. 

UOdr da lupiny úzkolisté – GALANT registrovaná v R: 

Udržovatel: International Lupin Center IS, Dánsko 

Zmocn ný zástupce: Zem d lská agentura, s.r.o. 

Charakteristika: Galant je st edn  raná odr da indeterminantního r sto-

vého typu, semena hn dá s velmi nízkým obsahem ho kých látek. Po á-

te ní r st rychlý. Rostliny jsou st edn  vysoké, barva kv tu bílá. Hmotnost 

tisíce semen st edn  vysoká. St edn  odolná proti poléhání p ed sklizní. 

St edn  odolná k napadení komplexem antraknóz a st edn  odolná k na-

padení komplexem ko enového vadnutí. Výnos semene vysoký. Obsah N-

látek st edn  vysoký. 

UOdr da lupiny úzkolisté – PROBOR registrovaná v R: 

Udržovatel: Saatzucht Steinach GmbH, Wittelsbacherstrasse 

15, 94377 Steinach, N mecko 

Zmocn ný zástupce: Ing. Milan D d, SEED SERVICE, s.r.o., Rokycanova 

114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

Charakteristika: Probor je st edn  raná odr da indeterminantního r sto-

vého typu, semena bílé barvy s velmi nízkým obsahem ho kých látek. Po-

áte ní r st st edn  rychlý až rychlý. Rostliny jsou st edn  vysoké, barva 

kv tu modrá. Hmotnost tisíce semen st edn  vysoká. St edn  odolná proti 
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poléhání p ed sklizní. St edn  odolná k napadení komplexem antraknóz a 

st edn  odolná k napadení komplexem ko enového vadnutí. Výnos seme-

ne vysoký. Obsah N-látek st edn  vysoký až vysoký. 

ULupina žlutáU má lodyhu 60 - 100 cm vysokou, kv ty žluté, vonné, p e-

vážn  cizosprašné, semeno je kulovité až oválné, zplošt lé, šedobílé, 

mramorované, nebo i bílé. Lístky jsou široce kopinaté, sv tle zelené, mír-

n  ochlupené. Hmotnost tisíce semen je 120 - 150 g. Vegeta ní doba je 

130 - 150 dní. Semena l. žluté obsahují 42 - 47 % N-látek a zelená hmota 

3 - 3,5 % N-látek. Výnos semen i zelené hmoty obdobný jako u lupiny úz-

kolisté je b žn  dosahován i na leh ích p dách. innost hlízkových bakte-

rií obohatí p du o 100 -120 kg N na hektar a v poskliz ových zbytcích z -

stane 30 kg oxidu fosfore ného a 50 kg oxidu draselného. 

UOdr da lupiny žluté – WODJIL registrovaná v R: 

Udržovatel: Department of Agriculture, Western Australia, 3 

Baron-Hay Court, South Perth, W. Australia 6151, 

Austrálie 

Zmocn ný zástupce: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Poded-

vorská 755/5, 198 00 Praha 9 - Kyje 

Charakteristika: Wodjil je st edn  raná indeterminantní odr da. Rostliny 

nízké až st edn  vysoké, pavéza sírov  žlutá, barva špic lunku modro er-

ná. Barva semene bílá, bez kresby, semeno neobsahuje ho ké látky, 

hmotnost tisíce semen nízká. Po áte ní r st st edn  rychlý, odr da st ed-

n  odolná proti poléhání. Výnos semene vysoký. Obsah dusíkatých látek 

st edn  vysoký až vysoký. 

ULupina prom nliváU, též zvaná andská je jednoletý kulturní druh p vodní 

v Jižní Americe. V našich podmínkách dor stá do výšky 80 - 150 cm. Sto-

nek je nepoléhavý, ke konci vegetace ve spodní ásti d evnatí. Listy i sto-

nek jsou na rozdíl od jiných druh  lupin lysé. Kv ty uspo ádané v hrozno-

vitém kv tenství mají bílou, r žovou, nebo modrofialovou barvu a výrazn  

voní. Semena jsou kulatá nebo o kovitého tvaru, HTS 100 - 200 g. Barva 

osemení je obvykle bílá, n kdy s hn dými nebo ernými skvrnami. Je za-

jímavá pro vysoký obsah bílkovin a oleje v semeni, který je vyšší než u 
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ostatních druh  lupin. Semena obsahují 40 - 55 % N-látek a 10 - 20 % 

tuku. Kvalitu N-látek lze p irovnat k sóji, tuk obsahuje 50 - 70 % nenasy-

cených mastných kyselin a je vhodný pro potraviná ský pr mysl. Celá 

rostlina i semena obsahují 1 - 4 % alkaloid . Nep íznivý je obsah alkaloid  

(1 - 4 %), byly však už získány rostliny s charakterem sladkých lupin. 

Vzhledem k tomu, že jde o plodinu neadaptovanou na naše p dní a klima-

tické podmínky, je zde nutné další šlecht ní na ranost, vyrovnanost, vyšší 

výnos a lepší kvalitu semen. 

UOdr da lupiny prom nlivé - ANDA: 

Žadatel: Mendelova univerzita v Brn , Zem d lská 1, 61300 Brno 

Zmocn ný zástupce: AGROGEN, spol. s r.o., Zahradní 1a, 664 41 

Troubsko 

Charakteristika: Anda je st edn  raná odr da indeterminantního typu. 

Rostliny st edn  vysoké až vysoké, kv ty mají bílou, r žovou a modrofia-

lovou barvu. Barva semene bílá, bez kresby, semeno obsahuje ho ké látky 

a 10 - 15 % tuku, hmotnost tisíce semen nízká. Po áte ní r st st edn  

rychlý, odr da st edn  odolná proti poléhání. Výnos semene vysoký. Ob-

sah dusíkatých látek st edn  vysoký. Vhodná pro farmaceutické ú ely, 

p íp. jiná speciální použití. 

POŽADAVKY NA PROST EDÍ 

Lupina obecn  je náro n jší na dodržování všech zásad agrotechniky než 

obilniny a volba nevhodného druhu pro konkrétní p stitelskou oblast je 

jednou z nej ast jších chyb. Podle našich zkušeností získaných v pr b hu 

t íletého zkoušení n kolika odr d v r zných p dních a klimatických pod-

mínkách a z osobních sd lení od úsp šných p stitel  lze požadavky lupi-

ny bílé specifikovat takto: nejvhodn jší jsou p dy pís itohlinité, hlinité, 

hlinitojílovité s p im eným obsahem humusu a vápna. Doporu ovaná 

hodnota p dní reakce je pH 6 – 7, to znamená slab  kyselá až neutrální. 

Nevhodné jsou p dy t žké, kamenité s nadbytkem vláhy, p ípadn  nedo-

statkem základních živin. Pro p stování jsou vhodné epa ská a obilná ská 

výrobní oblast. Je náro ná jak na teplo, tak i na dostatek vláhy, 

v takových podmínkách je schopna dát až o 50 % vyšší výnos než na p -
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dách pís itých, které jsou pro tento druh vysloven  nevhodné. Výše polo-

žené oblasti bramborá ské jsou pro p stování velmi rizikové, zejména 

z d vodu zhoršeného zdravotního stavu (antraknóza) a kratšího vegeta -

ního období. 

Lupina úzkolistá je oproti ostatním druh m mén  náro ná na teplo a 

st edn  náro ná na vláhu. Nejvhodn jší jsou pro ni vlh í, st edn  t žké, 

hlinité p dy, mén  vhodné jsou p dy t žké, jílovito-hlinité, nebo naopak 

pís ité. Na vápno není tak citlivá jako lupina žlutá. Lze uvést, že se svými 

nároky na prost edí spíše blíží lupin  bílé.  

Lupina žlutá je st edn  náro ná na teplo a oproti lupin  bílé je mén  ná-

ro ná na vláhu a p du. Je velmi citlivá na vyšší obsah vápna v p d , což 

se projevuje listovými chlorózami a r stovými depresemi. Da í se jí dob e 

na p dách pís itých, hlinitopís itých, kyselejších – p i pH 4,5 – 6. 

Lupina prom nlivá není p íliš náro ná na p du, dob e roste v leh ích 

p dách s neutrálním až kyselým pH. Na rozdíl od lupiny bílé je citlivá na 

mráz v po áte ních fázích r stu a relativn  tolerantní v dob  zrání lusk . 

ZA AZENÍ DO OSEVNÍHO SLEDU 

Vzhledem k možné cizosprašnosti lupiny žluté (l. bílá a úzkolistá jsou sa-

mosprašné) je nutno p edem uvážit i pot ebnou izola ní vzdálenost pro 

zabrán ní necht nému opylení. V osevním sledu se lupina na zrno adí do 

t etí až tvrté trat  mezi dv  obilniny, pozemky by m ly být isté, neza-

plevelené vytrvalými plevely. Na zeleno m že být p stována i po sob , na 

lehkých p dách m že být st ídána se žitem. Na zelené hnojení se vysévá 

po kterékoliv p edplodin . Po lupin  se na leh ích p dách adí brambory, 

p íp. žito, na t žších p dách okopaniny, náro né druhy zelenin, pšenice 

apod. Nem la by být vysévána po sob  d íve, než za ty i až šest let, p i 

emž na lehkých p dách by nem la být azena d íve než za p t až šest 

let.  

OSIVO, KVALITA P ÍPRAVA 

Základní podmínkou úsp šného p stování lupiny je kvalitní osivo, 

s prov enými semená skými hodnotami. Nakupujeme pouze certifikované 

osivo a v p ípad  vlastního osiva si dáme vždy semená ské hodnoty sta-
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novit. Semená ské hodnoty osiva lupiny mohou být zna n  prom nlivé. 

V závislosti na podmínkách dozrávání není stálá velikost semen (HTS), 

astým problémem je snížená klí ivost. Proto neopomenutelným agro-

technickým opat ením je stanovení správného výsevku podle skute né 

hodnoty osiva. Certifikované osivo zajiš uje nezbytné minimum klí ivosti, 

což je 80 % a zpravidla i požadovaný zdravotní stav. Ochranou proti p e-

nosu chorob osivem je mo ení. 

BAKTERIZACE (O KOVÁNÍ) 

P edstavuje dodání živých kultur rhizobií na osivo t sn  p ed výsevem. 

Podle výsledk  našich pokus  provád ných s lupinou bílou a úzkolistou, 

má bakterizace osiva význam tam, kde je lupina vysévána na pozemek, 

kde nebyla doposud p stována (bakterie p ežívají dlouhou dobu v p d ). 

Na pozemcích, kde byla lupina p stována po prvé, se na ko enech rostlin 

bez bakterizace hlízkové bakterie nevytvo ily. P i inokulaci sm sí bakterií 

rodu Rhizobium žijících na ko enech divokých a kulturních druh  lupin do-

šlo k tvorb  hlízkových bakterií. Bylo prokázáno, že inokulace zvýšila po-

et lusk  na rostlin  a hmotnost semen oproti neo kované kontrole. V R 

se výrobou inokula ních preparát  zabývá Farma Žiro, Nehvizdy. 

VÝŽIVA A HNOJENÍ 

Lupina se vyzna uje pom rn  vysokým odb rem živin na tvorbu výnosu. 

Odb r živin iní u lupiny na produkci jedné tuny semen (a odpovídajícího 

množství slámy), 70-80 kg N, 9-10 kg P a 37- 40 kg K. Obecn  je uvád -

no, že nároky l. bílé na dusík jsou v tší (viz výše), než nap . nároky hra-

chu a bobu a odpovídají intenzit  N hnojení fazolu obecného. Krom  dusí-

ku pot ebuje hodn  draslíku, je považována za plodinu draslomilnou. Lite-

ratura uvádí, že lupina p esto, že p ijímá  dusík ze vzduchu jako ostatní 

luskoviny, reaguje p ízniv  svým výnosem semen na hnojení minerálním 

dusíkem v dávce 60-80 kg / ha. Hnojení fosfore natými a draselnými hno-

jivy se ídí podobn  jako u ostatních luskovin zásobou živin v p d . Pokud 

je p da siln  kyselá a vyžaduje úpravu pH, vápníme k p edplodin , nižšími 

dávkami CaCO3. UOrganické hnojeníU – p ímé hnojení statkovými hnojivy je

nevhodné, nebo  se do p dy dostává nežádoucí vysoké množství dusíku, 
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které vede k zvýšené tvorb  zelené hmoty, prodlužuje kvetení a vegeta ní 

dobu. 

P ÍPRAVA P DY 

P íprava p dy je stejná jako pro hrách. Po sklizni p edplodiny, v tšinou 

obilniny, se provede podmítka a následn  podzimní orba. Jarní p edse ová 

p íprava p dy by m la vytvo it p íznivé podmínky pro výsev a vzcházení 

porostu. Zahrnuje v asné smykování a vlá ení s dokonalým urovnáním 

pozemku. Po kratším asovém odstupu se p da zkyp í do hloubky 60-

80 mm. V praxi lze uplatnit i jiné varianty p edse ové p ípravy p dy p i 

využití kombinátor , nebo speciálních kombinovaných secích stroj , 

umož ujících p i jedné pracovní operaci p ípravu p dy a setí. Je však za 

nutné dbát na dodržení doporu ované hloubky setí.  

ZALOŽENÍ POROSTU, VÝSEVEK, TERMÍN VÝSEVU 

Lupina musí být vysévána v as – ihned po zasetí hrachu. Semena klí í p i 

teplot  3-4°C a mladé rostliny snáší krátkodobý pokles teplot na –5°C. 

Pozdní setí prodlužuje dobu kvetení a vede k nestejnom rnému zrání. 

Kvalita setí má rozhodující vliv na po et rostlin na hektar, jejich rozmíst -

ní, vyrovnanost porostu a rovnom rný vývin rostlin. Porost se zakládá na 

mezi ádkovou vzdálenost 125 – 250 mm. Pro konven ní p stování je vý-

hodn jší užší mezi ádková vzdálenost. Dodržením hloubky setí 60-80 mm 

je lépe zajišt n dostatek vláhy pro klí ení (60 % hmotnosti semene) a osi-

vo není poškozováno ptactvem. Klí ící semena jsou v dané hloubce lépe 

chrán na p ed možnou retardací preemergentními herbicidy. Pro výsev je 

vhodné použít pneumatické secí stroje. Optimální po et rostlin je závislý 

na zám ru využití lupiny (zrno / zelená hmota) a pohybuje se v rozmezí 

60-80 rostlin na m2, p i emž na lepších p dách a p i výsevu vzr stn jší 

odr dy využíváme dolní hodnotu tohoto rozmezí. T mto po t m odpovídá 

u lupiny bílé výsevek 700 – 900 tisíc klí ivých semen na hektar, 700 - 800 

tisíc klí ivých semen na hektar lupiny žluté a 650 - 750 tisíc klí ivých se-

men na hektar lupiny úzkolisté. Pro obnovení p dní kapilarity a urovnání 

pozemku je však vhodné válení, nejlépe rýhovanými válci. Po preemer-
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gentní aplikaci herbicidu se nedoporu uje vlá ení pozemku, aby tímto 

úkonem nedošlo k podstatnému snížení herbicidní ú innosti. 

OŠET ENÍ POROSTU PROTI PLEVEL M 

Lupina bílá podobn  jako jiné jarní luskoviny má pomalý po áte ní r st, a 

proto trpí zaplevelením. Rychle se rozvíjející dvoud ložné plevele, jako 

jsou merlíky, ho ice a jiné, mohou vzcházející kulturu lupiny úpln  zastí-

nit, nebo potla it její vývoj. V posledních letech dochází k nár stu p stitel-

ských ploch lupiny a s tím souvisí i pot eba používání dostate n  ú inných 

a p edevším selektivních herbicid  pro preemergentní, ale i pro postemer-

gentní ošet ení. Jak vyplývá z výsledk  pokus  vedených ve spol. Agritec 

Šumperk, s.r.o., mohou plevele snížit výnos semene i o více než 90 %. 

Citlivost lupiny k pesticid m je obecn  známou skute ností. Jak op t vy-

plynulo pokus , tak m že p i nevhodném použití n kterých herbicid , 

b žn  užívaných k ošet ení dalších luskovin, dojít i k totální destrukci po-

rostu. Ochrana lupiny bílé a úzkolisté proti dvoud ložným plevel m je 

v sou asné dob  postavena p edevším na nutnosti preemergentní aplikace 

herbicid . Možnosti a termíny použití dalších herbicid , v etn  aplikace 

postemergentního ošet ení jsou v sou asné dob  pokusn  vyhodnocová-

ny. V p ípad  herbicid  aplikovaných preemergentn , byly testovány p í-

pravky s ú innou látkou: prosulfocarb, clomazone a metribuzin. Pro po-

stemergentní aplikaci pak herbicidy s ú innou látkou: MCPB a kombinací 

ú inných látek diflufenican a isoproturon. Prozatím však nebylo dosaženo 

standardní ani minoritní registrace a není tudíž možno jejich použití v po-

rostech lupiny. Možnosti ošet ení lupiny registrovanými herbicidy uvádí 

tabulka 4. 

UNej ast ji se vyskytující plevele v porostech lupiny: 

Jednod ložné jednoleté: ježatka ku í noha, oves hluchý. 

Dvoud ložné jednoleté: he mánkovec p ímo ský, laskavec ohnutý, lebeda 

rozkladitá, merlíky, penízek rolní, pohanka svla covitá, svízel p ítula. 

Vytrvalé: pchá  oset, pýr plazivý. 

16



Omezení P ÍPRAVEK    
Skupina ple- Dávka(ú inná látka)  

vel  na 1 ha Doba aplikace Ochranná 
lh ta 

Jiná ome-
zení 

AFALON 45 SC   
(linuron) 

plevele dvou-
d ložné jedno-

leté 
2,0 l 

p ed vzejitím 
(preemergentn )

AT 
po výsevu do 

3 dn  

IPIRON 45 SC    
(linuron) 

plevele dvou-
d ložné jedno-

leté 
2,0 l 

p ed vzejitím 
(preemergentn )

AT 
po výsevu do 

3 dn  

LENTAGRAN WP 
(pyridate) 

plevele dvou-
d ložné jedno-

leté 
2,0 kg 

postemergentn  
od 13 BBCH 

28 
200 – 400l 
(max. 1x) 

STOMP 330 E 
(pendimethalin) 

plevele dvou-
d ložné jedno-
leté, plevele 

lipnicovité jed-
noleté 

4,0 - 5,0 l preemergentn AT 
400 - 600 l  

vody/ha 

STOMP 400 SC 
(pendimethalin) 

plevele dvou-
d ložné jedno-
leté, plevele 
lipnicovité 

3,3 - 4,1 l preemergentn AT 
400 - 600 l  

ŠKODLIVOST, BIOLOGIE A OCHRANA PROTI ŠK DC M 

Na lupin  významn  škodí: listopas bobový 

/Sitona gressorius (F.)/ a listopas árkovaný 

/Sitona lineatus L./, možný je i výskyt dalších 

druh  rodu Sitona. 

Škodlivost: Z obou jmenovaných druh  je jed-

nozna n  pro lupinu významn jší listopas bobový 

(viz obr. 6). Imaga (dosp lci) se dosud (rok 

2007) v porostech lupiny v R vyskytovala jen 

v zanedbatelných množstvích. Významn jší vý-

skyt larev na ko enech rostlin byl poprvé zazna-

menán v roce 2007. Jednalo se výhradn  o druh 

listopas bobový. V dalších letech (2008 – 2010) 

Tabulka 4.: Herbicidy registrované pro použití 

vody/ha 

Obrázek 6.: Dosp lec lis-
topasa bobového Sitona 
gressorius (F.) 
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byly larvy tohoto druhu na ko enech zaznamenány op t již jen výjime n . 

Rozhodn  se nejedná o tak hojný druh v porovnání s listopasem árkova-

ným. Listopas árkovaný se pravd podobn  na lupin  v bec nevyvíjí (lar-

vy tohoto druhu na ko enech lupiny nebyly nalezeny; jeho imaga však 

mohou okusovat listy). Brouci (dosp lci) škodí žírem na vzcházejících rost-

linách. Nej ast ji bývají napadeny rostliny ve fázi 2 - 5 pravých list . 

Imaga zp sobují typické polokruhovité výkusy na okrajích list . P i v tším 

výskytu imag v nebezpe ném období (krátce po vzejití až do fáze 4 list  

rozvinutých) mohou výkusy za ít splývat, ehož d sledkem by pak mohlo 

být podstatné snížení asimila ní plochy prvních listových pater. V raných 

fázích t žce poškozené rostliny si do dalšího r stu a vývoje nesou handi-

cap, jenž se mnohem pozd ji projeví nižší úrovní rozvoje d ležitých, výno-

sových faktor  (po et lusk  na rostlinu; po et semen na rostlinu; HTS) a 

mohou v d sledku poškození i odumírat. Význam škod se zvyšuje, jestliže 

nep íznivý vývoj meteorologických podmínek brzdí napadený porost v 

r stu. 

Škodlivost dosp lých brouk  nelze odd lit (s ohledem na celkový vliv na 

r st a vývoj plodiny) od škodlivosti larev. Larvy poškozují rhizobiální hlízky 

na ko enech. Napadené rostliny jsou více otev eny houbovým chorobám a 

do ur ité míry (dle intenzity napadení) p ipraveny o výhodu všech vikvovi-

tých druh  poutat, ú eln  p em ovat a do pletiv zabudovávat p vodn  

vzdušný dusík. Bezprost ední vliv larev na rostlinu je p stiteli skryt, avšak 

význam tohoto vývojového stádia je po srovnání s vlivem dosp lc  vý-

znamn jší jelikož siln  napadené rostliny ukon ují d íve generativní fázi 

vývoje a p echází do stádia senescence; výnosový potenciál z stane ne-

využit. 

Významnost tohoto šk dce pro lupinu je do budoucna podmín n p ede-

vším koncentrací ploch lupiny na ur itých lokalitách a celkovým vývojem 

osevních ploch této plodiny (minoritní charakter je v tomto smyslu jedno-

zna nou výhodou).  

Biologie: listopasi jsou brouci z eledi nosatcovitých (Coleoptera: Curculi-

onidae). Pro imaga jsou charakteristická lomená tykadla a pon kud pro-
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dloužený, avšak tup  vep edu zakon ený nosec. Listopas bobový je 

z našich škodlivých listopas  nejv tší (délka t la 8,5 - 9,5 mm). Listopas 

árkovaný je nepom rn  menší (délka t la kolem 4 mm). Listopasi mají 

jednu generaci v roce. Imaga hibernují v p d  zejména na místech, kde je 

dostatek vytrvalých vikvovitých rostlin (jetel, vojt ška, louky), avšak i na 

okrajích les , apod. Listopas árkovaný je druh pln  adaptovaný pro kli-

matické podmínky R, tzn. tvrdá zima nemusí výrazn  ovlivnit úsp šnost 

jeho hibernace a celkovou mortalitu imag b hem zimy. U listopasa bobo-

vého, zásadního druhu pro lupinu je situace jiná. Tento druh pravd po-

dobn  vyžaduje podmínky mírn jší zimy. Zima s nízkými teplotami (jde 

hlavn  o etnost a dlouhodobost p sobení nízkých teplotních extrém ) a 

bez sn hu m že výrazn  zvýšit mortalitu jedinc  b hem zimy. Po p ezi-

mování vyhledávají brouci místa s vhodnými hostitelskými rostlinami. Tyto 

pak poškozují žírem. Po krátkém úživném žíru kladou vají ka na listy, i 

p ímo na p du. Teplé po así v dubnu a ervnu výrazn  zvyšuje plodnost 

listopas . Lze pak o ekávat velký výskyt larev na ko enech i v ro nících, 

kdy p edcházející výskyt imag na vzcházejících rostlinách (rodi ovská ge-

nerace) nebyl významný a škody z toho plynoucí byly zanedbatelné. Va-

jí ka na lupinu klade listopas bobový. Na lupinu je tedy z obou zmi ova-

ných druh  vývojov  vázán jen tento druh. V tšina vylíhlých brouk  (nová 

generace, která bude zimovat a škodit p íští rok zjara) vylézá z p dy 

v pr b hu ervence (v chladn jších letech až v srpnu; fenologicky je to 

spojeno s obdobím vrcholu ž ových prací). V p írod  jsou pak tato imaga 

v dob  vrcholícího léta k zastižení na r zných místech a to asto ve vel-

kém množství (po teplém pr b hu léta). 

P irození nep átelé: P irození nep átelé: lumci a lum íci, kte í parazitují 

larvy listopas , st evlíci a drab íci požírají vají ka listopas . 

Ochrana: Z preventivních opat ení má jednozna ný pozitivní efekt v asné 

setí. P ímou ochranu je t eba založit na použití registrovaných p ípravk . 

Má-li insekticidní post ik p inést efekt, musí být proveden v as. To zna-

mená ve fázi prvního až druhého listu (BBCH 11 – 12), ihned po zazna-

menání prvních výkus  zvlášt  v letech, kdy rostliny navíc nevyrovnan  a 
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pomalu vzchází a rostou v d sledku sucha. Cílem je nedopustit ztrátu lis-

tové asimila ní plochy blížící se nebo p ekra ující hodnotu 10 %. P i volb  

p ípravku je dobré dát p ednost obecn  mén  razantn jším. Ušet ení po-

pulace st evlík  a drab ík  pohybujících se po povrchu p dy p inese vyšší 

míru predace vají ek šk dce. Ta m že být velmi významná z hlediska 

pozd jší intenzity napadení hlízek larvami. 

Velmi ú inné je insekticidní mo ení založené na použití systemických neo-

nikotinoidních p ípravk  (vyzkoušeno s velmi dobrými výsledky v hrachu a 

bobu) nebylo u lupiny zatím testováno. V R registrované p ípravky jsou 

uvedeny v tabulce 5. 

P ÍPRAVEK       
(ú inná látka)  

Zp sob ú inku 
Dávka na 1 ha      Ochranná 
(koncentrace v %) lh ta 

Aplika ní 
poznámky

SUMITHION 
SUPER  (fenitro-
thion) 

dotykový a pože-
rový nervový jed; 

1,5 l/ha 14 (1), (3) 
nesystémový; 
proniká do pletiv 

1) po vzejití, do ty ech pravých list
3) p ed kv tem

Dalším významným šk dcem lupiny jsou larvy kv tilek, zejména kv tilka 

všežravá (Delia florilega) a kv tilka ko enová (Delia platura) z eledi 

Agromyzidae. 

Škodlivost: ko eny a hypokotyl, n kdy i p ímo semena všech kulturních 

druh  rodu Lupinus mohou být napadeny larvami kv tilek. Tyto typické 
„muší“ larvy zvané strusky mají morfologicky velice komplikované ústní 

ústrojí, kterým ohryzávají p edevším pokožku (rhizodermis, epidermis) 

napadených rostlinných ástí a v ur itých situacích (nap . pomalu vzchá-

zející porost) se dostávají i k vnit ním pletiv m napadených orgán . Ty-

pické pro napadení jsou r znosm rné, povrchové postupn  nekrotizující 

rýhy na hlavním ko enu.  

Význam tohoto šk dce je nejen p ímý (poškození pletiv), ale i nep ímý 

(usnadn ní napadení rostlin fytopatogeními houbami). Napadené rostliny 

jsou obecn  oslabené, zpomalují r st zejména v raných fázích vývoje, 

Tabulka 5.: P ípravky registrované v R proti listopas m rodu Sitona 

20



(což je významné i z hlediska napadení nap . listopasy), avšak p edevším 

jsou více vystaveny nebezpe í napadení houbovými chorobami. V letech 

2009 a 2010 byly výskyty larev kv tilek na ko enech lupiny zanedbatelné. 

Biologie: oba pro lupinu d ležité druhy (D. florilega a D. platura) jsou 

pravd podobn  schopné se vyvíjet i na ko enech jiných rostlinných druh  

(potvrzené jsou však jako d ležití šk dci jen na cibuli; zde navíc D. an-

tiqua). I další plodiny jsou napadány kv tilkami, avšak v tšinou odlišnými 

druhy. epka olejka a další druhy brukvovitých plodin napadají b žn  dva 

druhy, a to D. radicum, D. floralis, obilniny jsou p íležitostn  napadány 

dalšími dv ma druhy (D. coarctata, D. platura). Vzhledem však k velmi 

obtížné determinaci jednotlivých druh , není vylou ené, že výskyt ur itých 

druh  kv tilek na konkrétních plodinách m že být pon kud odlišný, než 

jak je uvedeno v p edešlém vý tu. To je p edevším nutné zohlednit p i za-

azení lupiny v osevním postupu. Imaga obou pro lupinu d ležitých druh  

(vzhledem p ipomínající oby ejnou mouchu domácí) se v p írod  vyskytují 

(doba letu) asi od dubna do zá í s vrcholem výskytu v kv tnu. Oba druhy 

zimují ve stádiu pupária. Dosp lci se po p ezimování líhnou velmi brzy zja-

ra. Brzy po výletu se pá í a sami ky kladou vají ka. Malé larvi ky (bílé, 

bezhlavé, beznohé) pak v p d  napadají bu  p ímo semena, nebo ko eny 

mladých rostlinek. Nejpo etn jší bývá kv tnová larvální populace. Další 

larvální generace již velké škody nezp sobí. 

Ochrana: z preventivních opat ení lze doporu it dodržování správné agro-

techniky, udržování pokud možno pestrého osevního postupu (viz kv tilky 

na epce, dalších brukvovitých a obilninách) a v asné setí (nejdestruktiv-

n jší je obvykle kv tnová larvální populace). K vyššímu výskytu kv tilek 

na ur ité lokalit  mohou pravd podobn  p isp t i minimaliza ní technolo-

gie a vysoký podíl neúpln  rozložených rostlinných zbytk  v p d  v dob  

setí a vzcházení porostu. Na tohoto šk dce není v R registrován žádný 

ú inný p ípravek. B žné post ikové insekticidní p ípravky a mo idla proti 

tomuto šk dci selhávají. Není zjišt n a ur en žádný kvantitativní vztah, 

který by postihoval závislost mezi výskytem kv tilek na ko enech a dopa-

dem na porost vyjád ený nap . úrovní výnosových ztrát.  
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Kyjatka hrachová /Acyrthosiphon pisum (Harris, 1776)/, kyjatka vl in-

cová /Macrosiphum albifrons (Essig, 1911)/ a mšice vojt šková /Aphis 

craccivora (Koch, 1854)/ mohou rovn ž škodit na porostech lupiny. 

Škodlivost: Na kulturních lupinách byl monitorován výskyt kolem dvaceti 

druh  mšic. Z toho asi p t druh  zde tvo í kolonie. Rozší ení t chto kolonií 

v porostu a nejv tší škody mšicemi zp sobované spadají obvykle do ob-

dobí plného kv tu (z hlediska ošet ení je d ležitý p edevším po átek a 

první polovina tohoto období). Nejnebezpe n jším druhem pro lupinu je 

kyjatka vl incová. Zp sobuje nejv tší p ímé škody a je též vektorem viróz 

(mimo jiné i bean yellow mosaic virus, jenž byl nalezen v l. bílé 

v Norfolku, v Anglii). Dalšími nebezpe nými druhy jsou mšice vojt šková a 

kyjatka hrachová. Sají na listech a generativních orgánech. Z hlediska 

p ímých ú ink  na rostlinu je nejnebezpe n jší jejich nekorigovaný výskyt 

na rostlinách p ed rozkv tem. Siln  poškozené rostliny žloutnou od vrcho-

lu a p ed asn  zasychají, což zp sobuje mj. i slabé nasazení rostlin. P i 

sání na poupatech mohou výrazn  snížit nasazení lusk  a v d sledku toho 

i výnos. Výskyty mšic na lupin  v R byly dosud zanedbatelné a to i v p í-

padech, ve kterých porost lupiny p ímo sousedil s porostem hrachu siln  

napadeným kyjatkou hrachovou. I na lupin  byly v menší mí e nalezeny 

kolonie tohoto druhu mšice, avšak ze srovnávacího monitoringu jasn  vy-

plývá nižší atraktivnost lupiny pro tento nebezpe ný druh mšic.  

Biologie: Mšice hibernují ve stádiu vají ek na vytrvalých bobovitých, nebo 

jiných hostitelských rostlinách. Na ja e v tšinou po t ech generacích své 

zimní hostitele opouští a naletují na jednoleté plodiny z eledi vikvovitých 

rostlin. Zde se pak vyvine n kolik generací. P i teplotách nad 20°C je po-

pula ní r st kolonií po prvním náletu na lupinu velmi rychlý. 

P irození nep átelé: larvy pest enek, larvy a imaga sluné ek, larvy zla-

too ek, dravé ploštice, parazitoidní vosi ky, entomopatogenní houby. 

Zejména larvy pest enek (b žné druhy S. pyrastri resp. E. balteatus a 

mnoho dalších) jsou velmi d ležitým regula ním nástrojem, který brání 

mnohdy nekontrolovatelnému (ani insekticidy) popula nímu rozvoji mšic 

na rostlinách, tak jak je b žn  znám z intenzívn  ošet ovaných monokul-
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tur hrachu v dob  kvetení rostlin. S velkou pravd podobností je p í inou 

zatím malého významu mšic v lupinách fakt, že porosty nejsou b žn  in-

sekticidn  ošet ovány (nap . proti listopas m). V porostech tak nedochází 

k decimaci p irozených nep átel mšic (zejména pest enek). Vzroste-li 

nap . význam listopas  tak, že bude nutné využívat dále chemickou 

ochranu, vzroste relativn  brzy i význam mšic. 

Ochrana: Je možné doporu it n které pyrethroidní p ípravky (pozor ztrácí 

ú innost p i vyšších teplotách), specifické aficidní karbamáty, i kombina-

ce t chto. Registrované p ípravky jsou uvedeny v tabulce 6. 

P ÍPRAVEK      
(ú inná látka) 

Zp sob ú inku 
Dávka na 1 ha      
(koncentrace v %)

Ochranná 
lh ta 

Aplika ní 
poznámky 

SUMITHION 
SUPER  (fenitro-
thion) 

dotykový a pože-
rový nervový jed; 
nesystémový; 
proniká do pletiv 

1,5 l/ha 14 (3), (14) 

3) p ed kv tem
14) na kv tní poupata, na po átku rozvoje kolonií

Velké škody p edevším na malých semená

lovná zv , zejména potom srn í a zajíci. Skute

oplocení pozemku, ostatní alternativy v

CHOROBY A OCHRANA PROTI NIM 

Z chorob lupiny byl na území R zjišt n výskyt 

21 patogenních hub. Z toho je 13 p vodc  ko-

enových a kr kových hnilob a 8 p vodc  cho-

rob nadzemních ástí rostlin. V tšina chorob 

lupin je p enosná osivem nebo p dou. 

K nejzávažn jším chorobám lupiny bílé a lupi-

ny žluté pat í p vodce antraknózy – houba 

Colletotrichum lupini (viz obr. 7) a komplex 

ko enových a kr kových chorob, který více po-

škozuje lupinu úzkolistou. Na komplexu ko e-

nové spály lupin se nej ast ji podílejí: ko e-

Tabulka 6.: P ípravky registrované v 

ských plochách m že zp sobit 

ná ochrana proti nim je 

tšinou selhávají. 

R proti mšicím na lupinách 

Obrázek 7.: Antraknóza 
(Colletotrichum lupini) 
na stonku lupiny bílé
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nomorka (Rhizoctonia solani), fusariózy (Fusarium spp.) a p vodce suché 

ko enové spály (Thielaviopsis basicola). Jednotlivé druhy lupin jsou rozdíl-

n  odolné na n které choroby. Lupina bílá a lupina žlutá jsou vysoce citli-

vé na antraknózu (Colletotrichum lupini) a hn dou skvrnitost (Pleiochaeta 

setosa). Lupina žlutá je vysoce citlivá na rakovinu stonk  (Phomopsis). 

Lupina úzkolistá je citlivá na ko enovou spálu, rzivost, pleosporové vadnu-

tí a sypavku. 

Geneticko – šlechtitelská práce na úseku rezistentního šlecht ní lupin proti 

chorobám byla zatím nejúsp šn jší u lupiny úzkolisté. V sou asné dob  již 

v zahrani í existuje ada odr d s inkorporovanými geny rezistence proti 

t em chorobám sou asn  (Colletotrichum, Uromyces a Phomopsis) a se 

zvýšenou odolností proti ko enové spále. 

Nej ast jší a nejvíce rozší enou chorobou lupiny bílé a lupiny žluté byla 

v minulých letech v R pouze antraknóza (Colletotrichum lupini). Zdrojem 

napadení je infikované osivo nebo zbytky napadených rostlin. Choroba 

není p enosná p dou. Houba tvo í na semenech sv tle šedé až okrov  – 

oranžové nekrózy. I velmi nízká úrove  napadení semen (již od 0,1%) 

m že zp sobit silný destruktivní rozvoj patogena v porostu a snížit výnos 

semen až o 80 %. Napadení porost  se projevuje až ve fázi na po átku 

kv tu. Poškození porost  je velmi rozsáhlé a iní dojem poškození herbici-

dy. Vegeta ní vrcholy a stonky se siln  zkrucují, deformují a zasychají. Na 

stoncích se tvo í vpadlé podlouhlé skvrny, zpo átku sv tle hn dé, pozd ji 

oranžov  zbarvené. Napadené rostliny zmlazují, tvo í množství nových 

kv tních prýt , které jsou znovu kolonizovány a poškozovány patogenem. 

V Evrop  byl první výskyt této destruktivní choroby zjišt n roku 1983 ve 

Francii. V R se choroba poprvé objevila roku 1989 a byla zavle ena do-

vozem osiv ze zahrani í. P ehledný souhrn nej ast jších chorob lupin a 

možnosti ochrany je uveden v tabulce 7. 

Z ochranných opat ení má zásadní význam výsev zdravého osiva získané-

ho z porost  zcela bez výskytu antraknózy. Mo ení napadeného osiva je 

ú inné jen áste n . V zahrani í je doporu ováno mo ení osiv a foliární 
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fungicidní ochrana dvakrát opakovaná (ve fázi 3 - 5 list ) a ve fázi na po-

átku kvetení).  

Fungicidní ošet ení porost  v p ípad  výskytu antraknózy sice zlepšuje 

zdravotní stav a zvyšuje výnos semen, ale je málo ú inné na eliminaci an-

traknózy ve sklizených semenech. 

Choroba P vodce 
Náchylné 
druhy 

Rezistentní 
druhy 

Ochranná 
opat ení* 

Tabulka 7.: P ehled nej ast jších chorob lupin a možnosti ochrany 

Antraknózní vr- Colletotrichum 
bílá, žlutá úzkolistá 1, 2, 3, 4a cholová spála 

lupini lupiny 
Listová a lusko- Pleiochaeta seto- bílá, žlutá úzkolistá 1, 2, 3, 4b vá skvrnitost 

sa lupiny 
Stonková koro-
vá nekróza lu-
piny 

Phomopsis lep- žlutá bílá, úzkolistá 1, 2, 3 
tostromiformis 

Uromyces lupini-
žlutá, úzkolis-

colus, Uromyces bílá 2, 4a, 4 c, 4d Rzivost lupiny 
tá 

renovatus 
Pleospora herba-

erná stonková rum Stemphyli- úzkolistá bílá, žlutá 1, 2, 3, 4b hniloba lupiny 
um herbarum 
Rhizoctonia sola-Hn dá ko enová úzkolistá bílá, žlutá 2, 3 hniloba lupiny ni 
Thielaviopsis ba-erná ko enová úzkolistá bílá, žlutá 2, 3 hniloba lupiny sicola,  

Fusariová ko e-
Fusarium solani úzkolistá bílá, žlutá 2, 3 nová hniloba 

lupiny 

* Vysv tlivky:

1 – výsev zdravého osiva 

2 – p stování rezistentních odr d 

3 – mo ení osiv 

4 – foliární aplikace fungicid . V zahrani í registrována ada fungicid , v R 

nejsou registrovány žádné: 

4a – azolové p ípravky 

4b – dicarboximidové p ípravky 

4c – strobiluriny 

4d - kombinované 
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K mo ení osiv lupin jsou v R registrovány dva p ípravky: Vitavax 2000 a 

Maxim XL (viz tab. 8). K foliární aplikaci nejsou v R registrovány žádné 

p ípravky. 

1BTERMÍN SKLIZN , SKLIZE  

Lupina pat í díky rozv tvenému stonku mezi nerovnom rn  dozrávající 

plodiny. Nejd íve dozrávají semena na hlavní ose a pozd ji na vedlejších 

osách. Velký vliv na pr b h dozrávání mají pov trnostní podmínky. Nad-

m rné srážky vyskytující se v období dozrávání mohou  zna n  prodloužit 

vegeta ní období, což se m že odrazit v silném napadení semen houbo-

vými chorobami a následném snížení jakosti zrna. Lupina se sklízí jednofá-

zov , v období, kdy chlopn  lusk  na hlavní ose mají typickou sv tlehn -

dou barvu a lusky na vedlejších v tvích za ínají hn dnout. Sklízíme tehdy, 

když je zralých 85-95 % lusk  na bo ních v tvích prvního ádu. Pro desi-

kaci porostu byly v pokusech Agritecu ov ovány možnosti použití n kte-

rých p ípravk  p i vlhkosti semen 35 %. Ošet ené porosty bylo možno 

sklízet po 7-12 dnech. Ošet ení se ukázalo jako vhodné, urychlilo dozrá-

vání, usnadnilo p ímou sklize  a zlepšilo zdravotní stav semen, nebo  byl 

zkrácen as p echodu patogen  z lusk  na semena. Je p ipraven návrh na 

registraci desikant . 

Sklízíme sklízecí mláti kou, která v tšinou nemusí být vybavena zvedáky. 

Je nutno dbát, aby výška nastavení kosy byla taková, aby byly sklízeny i 

dolní lusky na postranních v tvích. Na kvalitu mají vliv: Uotá ky mlátícího 

bubnuU - m ly by být v rozmezí 700-800 otá ek za minutu,  Umezera mezi 

košem a mlátícím bubnemU je doporu ována 16 mm na vstupu a 5 mm na 

P ípravek 
Plodina, 
oblast pou-
žití 

Škodlivý 
organismus, 
jiný ú el 
použití 

Dávkování,   
mísitelnost 

Poznámka 

Tabulka 8.: P ípravky registrované k mo ení osiva lupin 

bob obecný,   houbové cho-
VITAVAX 2000 2 l/t mo ení osiva

lupina bílá roby 
bob obecný,   houbové cho-

MAXIM XL 035 FS 1 l/t mo ení osiva
lupina bílá roby 
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výstupu a vhodné nastavení U istícího ústrojíU – otvory žaluziových sít

14 mm a pr m ry otvor  na sít  11 mm. UOtá ky ventilátoruU by m ly být 

se ízeny na 800-900 otá ek za minutu. Dodate né se ízení je nutno ud lat 

na poli po zkušební 50-100 m jízd . 

2BPOSKLIZ OVÉ OŠET ENÍ 

Po sklizni by m lo bezprost edn  navazovat poskliz ové ošet ení vymláce-

ných semen. Sklizený materiál asto obsahuje nežádoucí p ím si a ne is-

toty (úlomky rostlin, semena plevel , hmyz aj.) a má zpravidla i zvýšenou 

vlhkost. P ed išt ním, tj. zbavením semen hrubých ne istot, výrazn  sní-

žíme možnost zhoršení kvality. Po p ed išt ní musí okamžit  následovat 

dosoušení na bezpe nou skladovací vlhkost 15 %. Ekonomicky i biologicky 

nejvhodn jší technologií dosoušení je aktivní v trání vrstvy semen stude-

ným, nebo p edeh átým vzduchem na vyšší nepohyblivé vrstv  (roštové 

sušárny). 

III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUP “

V sou asné dob  neexistuje metodika specifikující p stitelské a hospodá -

ské nároky lupiny bílé, žluté a úzkolisté. Vzhledem k tomu že p stování a 

následné využití lupiny m že významn  napomoci v samozásobování 

zdrojem dusíkatých látek do krmných sm sí, navíc bez nutnosti jakékoliv 

následné úpravy, je její p edložení odborné ve ejnosti aktuální. 

Metodika p ináší nové postupy doporu ené pro praxi, které lze charakteri-

zovat následovn : 

Jsou p esn  specifikovány podmínky p stování s nutností dodržení a

výb ru vhodných p dních podmínek.

Aktuální postupy ochrany rostlin proti plevel m, chorobám a šk dc m

jsou zpracovány do p ehledných tabulek shrnujících možnosti chemické

ochrany.

Z obecného hlediska m že vlastní produkce lupiny snížit závislost na

dovážené sóji. Zanedbatelná není skute nost kontroly geneticky nemo-

difikované suroviny.
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IV. POPIS UPLATN NÍ METODIKY

Metodika je ur ena pro p stitele lupiny, chovatele, zpracovatele a výrobce 

krmných sm sí využívající tuto komoditu ve své podnikatelské innosti a 

v neposlední ad  pro zem d lské poradce nebo vzd lávací instituce. 
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P íloha 1: Výpis ze Spole ného katalogu odr d druh  zem d l-
ských rostlin (28. úplné vydání). Legenda: 1 – odr da; 2 – zem  povo-
lení odr dy v EU; 3 – zem  povolení odr dy v ESVO; 4 – poznámky.  
Hv zdi ka (*) p ed každým jménem lenského státu, nebo zem  ESVO 
znamená ú ední povolení odr dy. 
Kde je odr da vymazána z katalogu a uznávání a uvád ní osiva na trh je 
po ur ité období na základ  l. 15 odst. 2 sm rnice 2002/53/ES umožn -
no, je délka tohoto období vyzna ena datem jeho uplynutí, kterému p ed-
chází písmeno „f“. 
LUPINUS ALBUS L. – Lupina bílá  

1 2 3 4 
Adam f: 30.6.2010 
Alban f: 30.6.2010 
Alcas *ES 127
Amiga *CZ 335, *FR 8444
Ar s f: 30.6.2010 
Arthur *UK 1957
Aster *FR 11567
Balkányi 23 *HU 107451 (13) 
Boros *PL 618
Butan *PL 618
Clovis *FR 13101 (15) 
Detty f: 30.6.2010 
Dieta *UK 288
Energy *FR 11567
Estoril *PT 3
Feodora *DE 7627
Fortuna *DE 265
Lublanc *FR 8235
Ludic *FR 9504
Lugain *FR 13101
Lumen *FR 13101
Lustral *FR 9504
Lutteur *FR 9504
Luxe *FR 13101
Marta *ES 77
Multitalia *IT 23 (13) 
Nelly *HU 151751
Nyírségi ke-

ú
f: 30.6.2010 

Tormes *ES 127
Vajai 1 *HU 137537 (13) 
Volos *UK 288
Wat f: 30.6.2011 
Zulika *CZ 158
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LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L. – Lupina úzkolistá  

1 2 3 4 
Arabella *DE 265
Azuaga *ES 225
Azuro *DE 61 (13) 
Baron *DE 7289, *PL 618
Belefla *ES 127
Bojar *PL 618
Boltensia *DE 185
Bora *DK 176, *DE 185, *LT 124
Boregine *CZ 101, *DE 185, *LT 124
Borlu *DE 185, *AT 508
Boruta *DK 176, *DE 185, *LT 124, *AT

508, *PL 568 
Cezar *PL 618
Charra *ES 127
Elf *FR 12554
Galant *CZ 1171
Graf *PL 618
Haagena *DE 185, *LT 124
Haags Blaue *DE 185
Kalif *PL 618
Karo *PL 1 (13) 
Kubesa *NL 485 (13) 
Mirela *PL 618 (13) 
Neptun *PL 618
Prima *DK 199, *AT 757
Probor *CZ 101, *DE 185, *LT 124
Regent *PL 618
Rose *DK 199
Rubesta *IT 185 (13) 
Sanabor *UK 6122
Sonate *DE 7172
Sonet *PL 1 *IS 14
Stevens *IT 907
VB Derliai *LT 33
VB Ugniai *LT 33
VB Vilniai *LT 33
Viol *DK 199
Vitabor *DE 185
Wersal f: 30.6.2010 
Zapaton *ES 77
Zeus *PL 618
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LUPINUS LUTEUS L. – Lupina žlutá  

1 2 3 4 

Acos *PT 3

Alburquerque *ES 77

Barpine *NL x

Bornal *DE 185

Cardiga *PT 3

Dukat *PL 1

Jabato *ES 225

Juno *PL 1 *IS 14

Kroton f: 30.6.2010 

Kurzeme f: 30.6.2010 

Lord *PL 618

Markiz f: 30.6.2011 

Mister *PL 1

Parys *PL 618

Perkoz *PL 618

Polo f: 30.6.2010 

Pootallong *UK 6194

Talar *PL 1

Taper *PL 1

Trebisa *DE 61 (13) 

Vega *ES 127

Vegus f: 30.6.2010 

Wodjil *CZ 1166, *UK 1781
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