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Druhy kapusty podle použití :
a)Kapusta hlávková b)Kapusta růžičková c)Kapusta kadeřavá (
kadeřávek )

Kapusta hlávková ( Brassica olerřacea L. )
Čeleď - brukvovité
Původ- Itálie
Význam pěstování:
1.Přímý konzum, ménší
rozšíření než hláv. zelí
1.Mrazírenský průmysl
3.Kuchyňsky upravovaná

Kapusta hlávková (Brassica oleracea var.Sabauda)
Vlastnosti rostliny:
dvouletá,(pro přímý konzum jednoletá), cizosprašná, dlouhodenní,
chladnuvzdorná

Biologická charakteristika:
Kořen: hluboký 0,5m, kůlový, dobře vyvinutý
Lodyha ( košťál ) : zkrácená s listy
Listy: vytvářejí v prvním vegetačním roce hlávku, obalové tmavší –
modro-zelené (uvnitř až světle- žluté ), podle odrůdy zkadeřené,
bublinkaté , jemný, voskový povlak
Hlávka: kulatá, špičatá, plochá
Květenství: druhý vegetační rok
Plod: dvoupouzdrá šešule

Obsah látek:
vysoký obsah vitamínu C, B1,B 2, B6, niacín,
vysoký obsah K, P,Ca,Na Mg.
yysoký obsah balastních látek – podpora
peristaltiky střev

Požadavky na prostředí:
oblasti: (dle odrůd) snáší i horší půdní i klimatické
podmínky
hnojení: zařazení v I nebo II. trati

Osevní postup:
předplodina - luskovina, jetelovina

Zakládání porostu:
Odrůdy:
 a) rané – Předzvěst, Raketa
 b)polorané – Melissa
 c)pozdní – Vertus, Jizera
 d)ozimá ( k přezimování ) – Ice Prince

Výsev – první pol.dubna, moření osiva
Výsadba – z předpěstované sadby
Rané odrůdy - spon spon : 0,4 x 0,4 m , veg.doba – 50 – 75 dní,
(poč.jedinců 62 000 )
Pozdní odrůdy ( poč.jedinců 28 000 )
 balíčkovaná sadba, spon 0,6 x 0,6 m, veg.doba 100 – 120 dní
 přímý výsev – letní odrůdy – spon : 0,5 x 0,5 m, 100 – 120 dní

Ošetřování:
přímé výsevy – jednocení, zálivka, plečkování, přihnojení N, chemické
ošetření herbicidy x plevelům
předpěstováné – zálivka, ochrana x chorobám, škůdců, plevelům

Sklizeň, skladování:
Způsob sklizně - probírkou – rané a polorané odrůdy
jednorázově ( strojově )
Výnos – rané a pozdní odrůdy - 15 – 50 t. ha-1
 rané odrůdy – 350 g
 pozdní odrůdy – 500 g
 skladování – chladné sklady

Choroby brukvovitých:
Nádorovitost košťálovin ( Plasmodiphora brassiceae ) původce Hlenka
kapustová
Ochrana - vápnění pozemku ( dusíkaté vápno )
- dezinfekce zemin
- likvidace napadených rostlin

Škůdci:
Bělásek zelný (Ceutorhynchus pleurostigma)
 v květnu se líhnou dospělci běláska, kteří neškodí
 škodí pouze housenky, poškozují brukvovité žírem a trusem
obr.č.4 – žír larev

neškodící dospělci běláska

zelného
obr.č.5

Kontrolní otázky:
1. Vysvětlete jaký rozdíl mezi kapustou hlávkovou,
růžičkovou a kadeřavou?
2. Je stejné využití těchto tří druhů?
3. Jaké znáte odrůdy kapusty hlávkové?
4. Vysvětlete konzumní hodnotu kapusty ve vztahu k obsahu
látek.
5. V jakých oblastech lze kapustu pěstovat?
6. Vysvětlete zakládání porostu kapusty.
7. Jaké jsou spony výsadby rané a pozdní kapusty,
předpokládaný počet jedinců?
8. V jaké trati se pěstuje kapusta?
9. Existují společné choroby,škůdci košťálové zeleniny?
Pokud ano, které a jaká je ochrana proti nim?
10. V jakém rozmezí se pohybují výnosy rané a pozdní
kapusty?
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