
Lupinul alb (Lupinus albus) este o specie bo-
tanică diferită de lupinul cu frunze înguste sau 
„albastru” (Lupinus angustifolius). Această 
plantă este tolerantă la soluri mai grele și are un 
potențial de producție mai mare, dar nu se coace 
mai devreme de luna august / septembrie. Prac-
ticile importante de cultivare includ utilizarea 
semințelor sănătoase, certificate, semănarea 
cât mai timpuriu posibil și utilizarea cultivarului 
potrivit pentru a reduce impactul bolii fungice 
antracnoza, care se răspândește prin semințe. 
Cele mai importante experiențe din agricultura 
ecologică sunt rezumate în continuare.

Sprijin pentru luarea deciziilor

Lupinul alb este cea mai valoroasă cultură proteică 
după soia pentru hrana animalelor și alimentația 
umană datorită conținutului ridicat de proteine 
și a profilului bun de aminoacizi. Productivitatea 
constituie, de regulă, în jur de 3 t/ha, variind, în 
mod obișnuit, de la 2 t/ha la 4 t/ha. Avantajele, 
în comparație cu boabele de soia, includ, în mod 
primordial, posibilitatea de semănare în martie 
(înghețurile până la 5°C nu reprezintă o proble-
mă), efectul mai mare ca plantă premergătoare 
sau plantă secundară, precum și florile clar vizi-
bile, care sunt atractive pentru polenizatori.
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Imaginea 1. Lupinul alb

Aplicabilitatea

Subiectul: Cultivarea lupinului alb

Destinatari: Producătorii de leguminoase 
pentru boabe

Locația: Soluri ușoare, cu conținut scăzut de 
calcar

Perioada de semănat: martie (aprilie), cât 
mai timpuriu posibil 

Perioada de recoltare: târziu (august- 
septembrie)

Tehnica: Distanța îngustă între rânduri, ca 
în cazul cerealelor și grăparea o dată sau de 
două ori, sau distanța dintre rânduri de 50 
cm cu prășitul între rânduri. Recoltarea cu 
combina

Activități ulterioare: Identificarea pieței 
înainte de plantare. Foarte adecvată ca 
materie primă pentru produsele alimentare 

Rolul în sistemul agricol: o cultură 
proteică tolerantă la temperaturi reci fără 
fertilizare cu azot cu beneficii pentru culturile 
ulterioare



Lupinul crește bine în solurile acide, cu conținut 
scăzut de fosfor. Dezavantajele lupinului alb 
sunt riscul pierderilor cauzate de antracnoză, 
problemele cauzate de infestările târzii cu buru-
ieni și o recoltare relativ târzie (mijlocul până la 
sfârșitul lunii august). Comercializarea lupinului 
necesită, de asemenea, atenție.

Antracnoza

Evitarea antracnozei constituie cheia succesu-
lui. Antracnoza este o boală care se manifestă 
prin apariția unor pete pe frunze, fiind trans-
misă prin sămânță (Imaginea 2). Utilizarea 
semințelor certificate constituie temelia contro-
lului. Toate soiurile disponibile până în prezent 
sunt susceptibile la boală. În Germania, soiul 
mai puțin susceptibil „Frieda” a fost aprobat în 
2019. 

Acest soi s-a manifestat în cultivare în 2019 în 
două locații de testare din Elveția. Soiul francez 
„Sulimo”, la fel, s-a dovedit a fi mai puțin sus-
ceptibil și foarte performant (în două locații și 
pe parcursul a trei ani de testare). Din 2020, 
va fi disponibil soiul „Celina”, care, potrivit cres-
cătorului, este mai puțin susceptibil, dar încă 
nu avem experiență cu el. Riscul de antracnoză 
este redus în perioadele de vară secetoase și în 
zonele cu vânt sau cele deschise, cu soluri cu 
valori ale pH-ului sub 7.

Locul și semănatul

Conținutul de carbonat de calciu din 
sol: Lupinul este foarte sensibil la conținutul de 
carbonat de calciu (CaCO3, calcar și cretă) din 
sol. După cum demonstrează rezultatele testării 
pe teren la Institutul de Cercetare a Agriculturii 
Ecologice FiBL, cultivarea viabilă este posibilă 
acolo unde nivelurile de calcar sau cretă în sol 
sunt sub 3%. Încercarea culturii inițial la scară 
mică va ajuta la identificarea locațiilor viabile, 
unde nivelurile de calcar sau cretă variază între 
3% și 10%. 

Cultivarea pe terenuri cu conținut de calcar și 
cretă mai mari de 10% nu este posibilă. Deoa-
rece solurile cu un conținut de calcar mai înalt 
denotă, de asemenea, un pH mai ridicat, pH-ul 
solului este utilizat ca indicator al adecvării tere-
nului. Ca regulă generală, pH-ul solului ar trebui 

să fie mai mic de 7. După cum arată studiile 
din Franța, anume calcarul din fracțiunile fine 
de argilă și nămol împiedică lupinul să absoarbă 
din sol fierul, care este necesar nodulilor pentru 
fixarea azotului. Rezultatul este un deficit de 
azot, care se manifestă prin frunze gălbui și 
o creștere slabă a plantei (cloroză de calciu). 
Sensibilitatea la antracnoză este, de asemenea, 
sporită pe un astfel de sol. Plantele din semințe 
inoculate ar trebui să aibă o culoare puternică 
verde închis, care reflectă nivelurile înalte de 
fixare a azotului, facilitată de un aport de fier 
adecvat.

Inocularea: Fixarea biologică a azotului la lu-
pin, ca și în cazul soiei, depinde de simbioza cu o 
tulpină de Bradyrhizobium, care nu se găsește în 
mod normal în solurile în care anterior nu a fost 
cultivat lupinul. Prin urmare, lupinul răspunde 
la inocularea semințelor. Acest lucru permite 
rădăcinilor să formeze noduli care fixează azotul 
împreună cu bacteriile, iar fertilizarea cu azot nu 
este necesară. După cum demonstrează testări-
le, inocularea poate rezulta ușor în dublarea sau 
triplarea producției. Cel mai comun dintre acești  
inoculanți este o pulbere neagră pe bază de 
turbă care conține bacterii vii. Aceasta poate fi 
comandată împreună cu semințele în producția 
de semințe. Or, cel mai indicat ar fi amestecarea 
pulberii cu semințele imediat înainte de semă-
nat până când semințele sunt complet colorate. 
Deoarece lumina UV ucide bacteriile, inoculantul 
și semințele finite inoculate trebuie protejate de 
lumina soarelui și depozitate într-un loc răcoros. 
(A se vedea Nota Practică 1).
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Imaginea 2. Combaterea buruienilor este deosebit 
de importantă pentru prevenirea buruienilor târzii. 
Cultura poate fi plivită mecanic la primele etape de 
dezvoltare.



Cultivarea și recoltarea

Cultivarea: Tehnica semănatului tardiv asigu-
ră baza pentru combaterea buruienilor atât la   
culturile convenționale, cât și la cele ecologice. 
Poate fi aplicată, de asemenea, plivirea tined 
după trei zile de la semănat. Se va acorda o 
atenție deosebită pentru a nu deranja semin-
țele. Cultivarea între rânduri poate fi utilizată 
la aproximativ 4-6 săptămâni după semănat 
(Imaginea 3) în mod similar cele aplicate 
pentru soia (a se vedea Nota Practică 2). În 
mod ideal, cultivarea între rânduri ar trebui să 
fie realizată în a doua jumătate a zilei, când 
turgorul plantelor este scăzut pentru a evita 
daunele. Acțiunile de inspectare a culturii pentru 
depistarea antracnozei vor fi realizate în condiții 
de vreme uscată, la aproximativ 8 săptămâni 
de la semănat, la începutul fazei de înflorire. La 
acest timp pot fi vizibile primele pete cauzate de 
antracnoză. Îndepărtarea manuală a plantelor 
infectate poate ajuta la prevenirea răspândirii 
rapide a bolii.

Recoltarea: Lupinul alb se maturizează târziu, 
de obicei la sfârșitul lunii august / începutul 
lunii septembrie. În anii foarte calzi (cum ar fi 
2015 și 2018), planta ar putea fi recoltată în 
prima săptămână a lunii august. Precipitațiile 
din iulie și august pot întârzia recoltarea, mai 
ales atunci când stimulează producția târzie a 
lăstarilor noi. Momentul potrivit pentru treierat 
este atins atunci când semințele din păstăi 

„produc zgomot” când sunt agitate și când cea 
mai mare parte a paiului devine maro (Imaginea 
4). Păstăile lupinului alb sunt, în mod clar, mai 
rezistente la spargere decât cele ale lupinului 
albastru. Semințele sunt mari, de aceea conca-
vul combinei trebuie să fie deschis cât mai larg 
posibil. Viteza tamburului pentru treierat trebuie 
setată la cel mai scăzut nivel, iar viteza ventila-
torului trebuie să fie mare pentru a asigura o se-
parare rapidă a paiului. Conținutul de umiditate 
al culturii ar trebui să fie de 14% sau mai mic. În 
cazul în care este necesară uscarea, aceasta va 
fi realizată la temperaturi scăzute (temperatura 
aerului mai mică de 35°C).
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Imaginea 3. În faza de floare, păstăi și lupin alb copt

Imaginea 4. Antracnoza duce la creșterea localizată 
răsucită a plantelor întregi la momentul înfloririi 
(stânga) și la păstăi negre și răsucite la maturitate 
(dreapta). Cele mai grave pete de boală pot fi 
îndepărtate manual pe câmp la momentul înfloririi.
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