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Úvodník

Lupina je luskovina pocházející zMoblasti StYedozemního
moYe aMJiRní Ameriky. Tuto plodinu pVstovali jiR starovVké
civilizace EgypZan[ aM Xek[. VM dneQní dobV se pVstuje
podobnV jako sója pro vysoký obsah N-látek vMsemenech (35N
40M%). KromV vyuRití pro krmné úUely nachází své uplatnVní
iM vM potravináYství. P[vodní odr[dy obsahovaly Yadu
antinutriUních aMhoYkých látek, zMnichR nVkteré byly toxické
aMzdravotnV závadné. DneQní odr[dy mají jiR obsah tVchto
látek nízký, do 0,05M %. Lupina je výborná pYedplodina
zlepQující vlastnosti p[d.

CHOROBY LUPINY
CelosvVtové prvenství vMpVstování lupiny má Austrálie, ve
které sklizWová plocha vMroce 2014 dosahovala 517 tis.Mha.
VMEvropV jsou vMsouUasné dobV hlavními pVstiteli Polsko
(80 tis.M ha/2014), Rusko (50 tis.M ha/2014), NVmecko
(21Mtis.Mha/2014), Ukrajina (16 tis.Mha/2014) aMBVlorusko
(13 tis.M ha/2014). VM Teské republice Uinila vM roce 2015
sklizWová plocha lupiny 2550Mha, oproti roku 2014 doQlo
kMmírnému zvýQení.
ZemVdVlsky vyuRívané jsou jednoleté druhy N lupina
bílá, lupina Rlutá, lupina modrá aMlupina promVnlivá. UMnás
se nejUastVji pVstuje lupina úzkolistá aMlupina bílá. Lupina Rlutá se pVstuje spíQe jen
okrajovV, protoRe vyRaduje kyselejQí lehké
písUité p[dy. Osevní plochy lupiny úzkolisté vMposlední dobV vzr[stají, zatímco lupiny bílé klesají. Podíl na tom má pYedevQím dostupnost kvalitních odr[d, jako
iMrychlejQí vývoj rostlin aMkratQí vegetaUní
doba lupiny úzkolisté. VMTR je ve státní
odr[dové knize registrováno 5 odr[d lupiny (2 odr[dy lupiny bílé N Amiga, Zulika aM 3 odr[dy lupiny úzkolisté N
Borogine, Galant aMProbor). Je ale moRné
pVstovat iMzahraniUní odr[dy (napY. Dieta,
Volos, Dalbor, Regent nebo Iris).
Lupina je Uasto bVhem vegetace napadána Yadou houbových, bakteriálních nebo virových chorob, které se projevují
vadnutím, padáním klíUních rostlin,
skvrnitostmi, deformacemi, chlorózami
atp. Xada p[vodc[ chorob se pYenáQí
osivem, UímR se zvyQuje riziko zavleUení
patogen[ dovozem osiva.
Za nejzávaRnVjQí choroby lupiny se povaRují antraknóza lupiny, fusariové vadnutí
lupiny aMkoYenové aMkrUkové choroby.

Antraknóza lupiny

Antraknóza lupiny
Antraknóza je zM celosvVtového hlediska
nejdestruktivnVjQí chorobou lupiny aM je

opravdovou hrozbou pro kaRdého pVstitele. Chorobu zp[- Testování ú7inných látek proti antraknóze
sobuje houba Colletotrichum lupini. Primárním zdrojem VMPolsku se na úUinnost proti antraknóze testovalo nVkolik
infekce je napadené osivo. UMrostlin vyvíjejících se zMinfi- úUinných látek (azoxystrobin, chlorthalonil, chlorthalonil +
kovaného osiva se první pYíznaky objevují na hypokotylech, karbendazim, karbendazim aMiprodion), zMnichR nejúUinnVjQí
dVloRních lístcích, Yapících nebo na stoncích. Vrcholy rost- byl chlorthalonil. Jedná se oMkontaktní pYípravek, který by
lin se ohýbají aModumírají. Napadené rostliny jsou zdrojem mVl být aplikován preventivnV pYed výskytem prvních pYísekundární infekce pro okolní zdravé rostliny. Symptomy znak[. VM australské práci byly vM polních aM skleníkových
napadení se na rostlinách zaUínají zpravidla objevovat na pokusech testovány úUinné látky azoxystrobin, karbenpoUátku kvetení. Typickými pYíznaky je ohýbání vegetaU- dazim, chlorthalonil, mankozeb, tebukonazol, oxychlorid
ních vrchol[ do tvaru pastýYské hole. VMohybech se objevu- mVdi, iprodion, procymidone, benomyl, cyprokonazol aMtejí oválné nekrózy oMdélce cca 2Mcm, vMjejichR stYedu se tvoYí bukonazol. ÚUinné látky azoxystrobin, mancozeb aMchlorbéRový aR naoranRovVlý slizovitý povlak houby, produkující thalonil aplikované bVhem kvetení aMtvorby lusk[ redukovelké mnoRství spór. Na stoncích aM pozdVji iM na luscích valy nejlépe napadení rostlin antrakózou. PYechodu patogerostlin se tvoYí podlouhlé skvrny, které jsou zpoUátku svVtle nu na osivo se nicménV zabránit nepodaYilo.
hnVdé, pozdVji se zbarvují do oranRova. Napadené lusky
VM Teské republice byly vM roce 2014 na pracoviQti
jsou Uasto deformované aMpatogen pYechází na osivo.
AGRITEC, výzkum, QlechtVní aMsluRby,Ms.r.o. proti antrakHlavním faktorem pro QíYení infekce vMporostu aMpro nóze lupiny testovány úUinné látky azoxystrobin aMtebukointenzitu napadení jsou deQZové sráRky. VMoblastechMsMUas- nazol. KM výsevu byla vybrána citlivá odr[da lupiny bílé
tými deQZovými sráRkami hrozí mnohem vyQQí riziko vel- Amiga. Azoxystrobin byl vMjedné variantV aplikován jednou
kých výnosových ztrát. NeménV d[leRitými faktory jsou ve fázi kvetení aMvMdruhé variantV 2krát N na poUátku kvemíra napadení osiva nebo odr[dová rezistence. IMvelmi níz- tení aMvMzelené zralosti. Tebukonazol byl aplikován vMjedné
ké procento napadených semen vMosivu m[Re mít za násle- variantV jednou na poUátku kvetení aM vM druhé variantV
dek silný výskyt choroby vMporostu. NVkteré zdroje uvádVjí, jednou po odkvVtu.
Re pYítomnost 0,1M% napadených semen vMosivu m[Re vést
První pYíznaky napadení se objevily na pYed kvetením
kM výnosovým ztrátám nad 50M %, vM jiných je limitujícím lupiny. Infekce pocházela zMnapadeného osiva. VMparcelmnoRstvím pouhých 0,01M % napadených semen vM osivu kách oMvelikosti 10 m2 bylo pYed kvetením zjiQtVno 0N15
citlivé odr[dy.
primárnV napadených rostlin, vVtQinou 0N2. KMnejvVtQímu
ZM ochranných opatYení se klade hlavní d[raz na setí rozvoji antraknózy (sekundární infekce) doQlo ve fázi zezdravého certifikovaného osiva, výbVr odolné odr[dy, mo- lené zralosti, kdy vMnVkterých parcelách byl na 1 m2 zjiQtVn
Yení osiva fungicidními pYípravky (Vitavax 2000, Maxim XL pr[mVrný výskyt aR 15 napadených rostlin. CelkovV nej035 FS), dodrRování agronomických zásad, jako je dekon- lepQích výsledk[ bylo dosaRenoM sM azoxystrobinem aplitaminace stroj[ aM techniky, odstraWování posklizWových kovaným 2krát. VM pr[mVru bylo ve fázi zelené zralosti
zbytk[ aMzajiQtVní minimálnV dvouletého odstupu pVstování zjiQtVno oM75M% ménV napadených rostlin neR vMneoQetYené
lupiny.
kontrole (graf 1). Rozvoj choroby vMporostu vMdobV zelené
Odr[dy lupiny bílé jsou kMantraknóze náchylnVjQí neR odr[dy lupiny úzkolisté. NicménV se objevily také zmínky, Re iMpYi pVstování rezistentních odr[d vMoblastech se silným infekUním tlakem aMvhodnými podmínkami pro rozvoj aM QíYení patogenu vM dobV
kvetení, dochází kMvýznamným výnosovým
ztrátám. KMfoliární ochranV proti antraknóze
lupiny jsou vMTR registrovány fungicidní pYípravky na bázi azoxystrobinu (Amistar, Ortiva, Mirador). VMNVmecku nebo vMRakousku jsou zMfungicidních pYípravk[ registrovány úUinné látky azoxystrobin, tebukonazol
nebo cyprodinil + fludioxonil. Nejsou vQak Graf 1: Vývoj antraknózy lupiny bílé (odr[da Amiga) vMpr[bVhu vegetace vMroce 2014
urUené proti antraknóze lupiny, ale proti vad- na lokalitV VikýYovice.
nutí lupiny zp[sobené houbou Colletotrichum KO = neoQetYená kontrola; ST1 = varianta sMjednou aplikací azoxystrobinu ve fázi
coccodes. VM Polsku je na antraknózu lupiny pYed kvetením; ST2 = varianta sMdvojí aplikací azoxystrobinu ve fázi pYed kvetením a
po odkvVtu; TE1 = varianta sMjednou aplikací tebukonazolu ve fázi pYed kvetením,
registrován pYípravek na bázi chlorthalonilu. TE2 = varianta sMjednou aplikací tebukonazolu ve fázi po odkvVtu
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zralosti aMúUinnost pYípravk[ ovlivnilo mnoRství primárnV napadených rostlin vM parcelkách (zM osiva). Pokud se vM parcelkách
vyskytovaly 0N2 primárnV napadené rostliny,
oQetYení azoxystrobinem, aZ vMjednom nebo
ve dvou termínech, udrRelo po celou dobu
niRQí poUet napadených rostlin, aMto oM75,3
aM79,5M% ve srovnáníMsMkontrolní variantou.
ÚUinnost tebukonazolu byla niRQí. Pokud se
vMparcele vyskytovalo primárnV 6N15 napadených rostlin, doQlo iMpYes aplikaci fungicid[ na tVchto parcelách ve fázi zelené zralosti
kMsilnému rozvoji infekce. VMkontrolních va- Graf 2: Výnos semen lupiny bílé (odr[da Amiga) vMmaloparcelkovém pokusu. Vikýriantách iMpYes témVY nulový výskyt primárnV Yovice 2014.
napadených rostlin vM parcelkách doQlo ve
fázi zelené zralosti kMsilnému rozvoji infekce. Výnosy více- mis je pletivo zahnVdlé. Za mokra je nVkdy na horní Uásti
ménV kopírovaly mnoRství napadených rostlin vMparcelách. stonku patrné hnVdé zbarvení vodivých pletiv. Na napaNejvyQQího výnosu (109M %) bylo dosaReno ve vari- dených Uástech cévních svazk[ se tvoYí r[Rové povlaky
antáchMsMdvojí aplikací azoxystrobinu (graf 2).
spor. Infikované rostliny nakonec odumírají. UMevropských
izolát[ jsou známy tYi rasy F. oxysporum f. lupini, zMnichR
Fusariové vadnutí lupiny
kaRdá je patogenní pro jiné druhy lupiny. Rasa 1 aM2 napadá
Fusariové vadnutí lupiny zp[sobuje houba Fusarium oxy- lupinu Rlutou, rasa 2 aM3 lupinu bílou aMrasa 3 lupinu úzkosporum f. lupini. PovaRuje se za ekonomicky významnou listou.
chorobu. První symptomy se objevují nejUastVji ve fázi buVzhledem kMhostitelské specifiUnosti patogenu je nejtonizace aMkvetení. Listy vadnou, usychají aMrychle opadáva- efektivnVjQí ochranou rotace plodin.
jí. VegetaUní vrchol ztrácí turgor aMohýbá se. VMtéto fázi jsou
infikované koYeny témVY bez pYíznak[, pouze pod epider- Ko:enové a3kr7kové choroby lupiny
Na koYenových aMkrUkových chorobách lupiny se zpravidla
podílí QirQí spektrum p[dních fytopatogenních hub. NejUastVjQími p[vodci jsou druhy Rhizoctonia solani, Fusarium
spp., Thielaviopsis basicola, Pythium spp., Cylindrocarpon destructans, Verticillium albo-atrum nebo Sclerotinia sclerotiorum. Typickými pYíznaky jsou Rloutnutí aMvadnutí rostlin,
r[stové deprese, zasychání aModumírání rostlin ve fázi kvetení aR zelené zralosti. Na koYenech aMkrUcích se tvoYí hnVdé aR Uerné léze, koYeny mohou být vM místV napadení
zaQkrcené. Rostliny Uasto pYedUasnV dozrávají aMsklizená semena jsou horQí kvality. KMnapadení m[Re dojít vMpr[bVhu
celé vegetace.
KoYenové aMkrUkové choroby nelze redukovat foliární
aplikací pYípravk[, protoRe infekce pochází zM p[dy.
Ochranou je jednak moYení osiv aMjednak jsou to taková
agrotechnická opatYení, která minimalizují rozvoj patogen[
vM p[dV, jako vhodná volba pozemku, zamezení utuRení
aMpYemokYení p[dy, osevní sled atp. VýznamnV se uplatWuje
iMrozdílná citlivost odr[d kMnapadení.
Polní pokus3s3lupinou bílou
VMpolním pokusuMsMlupinou bílou (Amiga) na pokusném
pozemku firmy AGRITEC byl vMroce 2014 ve fázi kvetení
zjiQtVn výskyt rostlinMsMpYíznaky fusariového vadnutí aMkoYenových aM krUkových chorob. PoUet napadených rostlin

Fusariové vadnutí lupiny Rluté
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Povlaky fusarií na koYenech u lupiny bílé

ZÁV8R
Základem ochrany lupiny proti houbovým chorobám je výsev zdravého fungicidnV namoYeného osiva. NeménV d[leRitý je výbVr vhodné odr[dy, pokud moRno rezistentní
nebo alespoW tolerantní kM významným p[vodc[m houbových chorob. Foliární aplikace fungicidních pYípravk[ má
sv[j význam proti patogen[m zp[sobujícím choroby
nadzemních Uástí rostlin. VMpYípadV antraknózy lupiny m[Re vUasnV provedená aplikace fungicid[ sníRit poUet sekundárnV napadených rostlin vMporostu aMzamezit tak velkým
výnosovým ztrátám, nicménV nezabrání zcela pYechodu patogenu na osivo.

KoYenové a krUkové choroby u lupiny bílé

vM pr[bVhu vegetace vzr[stal aM ve fázi zelené zralosti dosahoval Uetnosti cca 11M% rostlin/parcelku. Rostliny Rloutly,
vegetaUní vrcholy vadly aMohýbaly se, stonky mVly nahnVdlou barvu. Napadené rostliny odumíraly. Po vyjmutí rostlin
zMp[dy byly na koYenech patrné bílé povlaky mycelia. Mikroskopickou analýzou byl na koYenech zjiQtVn výskyt hub
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Choroby nadzemních 7ástí rostlin
Choroby nadzemních Uástí rostlin jsou zp[sobovány fytopatogenními houbami Pleiochaeta setosa N p[vodcem listové aM luskové skvrnitosti lupiny, Pleospora herbarum N
p[vodcem Uerné stonkové hniloby, Phomopsis leptostromiformis N p[vodcem stonkové korové nekrózy lupiny, Sclerotinia sclerotiorum N p[vodcem bílé hniloby, Botrytis cinerea N
p[vodcem Qedé plísWovitosti aMdále pak p[vodci listových
skvrnitostí N Septoria, Uromyces. Zdrojem infekce je napadené osivo, p[da nebo infikované zbytky napadených rostlin. Typickými pYíznaky jsou r[zné skvrny na listech,
stoncích, luscích aMsemenech. VMnaQich podmínkách nezp[sobují vM souUasné dobV tyto choroby významné Qkody
vMporostech lupiny. Proti Qedé plísWovitosti je registrován
pYípravek Switch (Cypronidil + Fludioxonil).
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