ЦВІТНА
КАПУСТА
ЧОМУ ВАРТО ВИРОЩУВАТИ
ТА СПОЖИВАТИ ЦВІТНУ КАПУСТУ
Цвітну капусту почали вирощувати багато століть тому в арабських
країнах. Особливо широко її культивування було розвинуте на території сучасної Сирії. У європейські країни ця городня культура
була завезена арабами в XII столітті. Цвітна капуста в ті часи вважалася екзотичним заморським продуктом, тому була доступна
тільки вельможам і заможним поміщикам.
В Україні цвітна капуста серед інших видів капусти посідає друге місця за площею посадки
після білокачанної.
У складі цвітної капусти є безліч корисних для організму елементів. Особливо це стосується
вітамінів. Зокрема, в ній присутні вітаміни Е, К, С, є вітамін Н, який приймає участь в метаболізмі ферментів в організмі, а також індоли — компоненти, що сприяють поліпшенню обмінних
процесів в організмі.
У природі більше немає овочів з подібним вітамінним складом. З'ївши всього 50 г цвітної капусти в сирому вигляді, людина закриє свою добову потребу в вітамінних елементах.
Цей овоч дуже популярний серед тих, хто збирається худнути. Калорійність 100 г продукту
дорівнює всього 30 ккал, що дуже мало. Це дозволяє готувати безліч страв, вгамовувати голод,
насичувати свій організм корисними мінералами і при цьому не набирати вагу.
Біла цвітна капуста є найбільш поширеним кольором цвітної капусти.
Помаранчева цвітна капуста містить на 25% більше вітаміну A, ніж білі сорти.
Зелена цвітна капуста. Вона доступна з нормальною формою головки та з формою фрактальної спіралі під назвою романеско.
Фіолетовий колір у цвітної капусти обумовлений наявністю антиоксидантів групи антоціанів,
які також можуть бути знайдені у червоноголовій капусті і червоному вині.

Урожайність:

від 12 до 30 т з 1 га або до 1,2–3 кг з 1 м2.

Визрівання:

90–130 і більше днів залежно від сорту, ґрунтової відміни на ділянці,
умов зволоження, підживлення і кількості світла.

Калорійність:

30 ккал на 100 г в сирому вигляді і від 54 до 120 ккал в смаженому в
залежності від інгредієнтів, з них 2,5 г білків (10 ккал), 0,3 г жирів
(2 ккал) і 4,2 г вуглеводів (17 ккал).

Хімічний склад:

вітаміни групи B, З, E, K, H і рідкісний вітамін U; макро — і мікроелементи: кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, залізо, цинк, мідь,
марганець, селен, кобальт, йод, хлор; кислоти: тартронова, яблучна і
лимонна; пектин, ферменти і харчові волокна.

Цвітну капусту забороняється вживати: за гіпертонії, за підвищеного тиску; у випадках
загострень хвороб нирок і шлунково-кишкового тракту; за подагри; в післяопераційний
період, якщо втручання було на грудній клітці або черевній порожнині.
Лікувальні властивості цвітної капусти обумовлені наявністю в неї великої кількості мінеральних солей. Ще, крім іншого, тут є калій, кобальт, кальцій, хлор, магній, натрій, цинк. Що стосується заліза, то за його вмістом цвітна капуста серед овочів лідирує.
До лікувальних властивостей сирого продукту варто віднести також такі:
→ Підвищення імунітету і зміцнення судин, урівноваження нервової системи. Цьому сприяє
високий рівень вітаміну С і калію, який міститься в продукті.
→ Нормалізація травлення. Цьому сприяють клітковина і харчові волокна. Вони до того ж
покращують стан мікрофлори кишечника і допомагають всмоктуванню корисних речовин
в кров.
→ Профілактика раку прямої кишки, сечового міхура, зниження ризику появи і розвитку новоутворень.
→ Бактерицидні властивості. Сік овоча дуже корисний при виразках і гастритах.
→ Профілактика інсульту та зняття тахікардії.
→ Очищення від токсинів — за антиоксидантів виступають вітаміни Е і К, які містяться в продукті.
→ Підтримання здоров'я жінок за рахунок фолієвої кислоти, що входить до складу овоча.

ЯК ВИРОЩУВАТИ ЦВІТНУ КАПУСТУ
Для того, щоб оцінити, скільки цвітної капусти потрібно для вашої сім’ї і скільки насіння потрібно для її вирощування — скористайтесь Овочевим калькулятором на веб-сайті «Сади Перемоги». А для того, щоб повною мірою осягнути весь процес від вирощування до подальшого
використання цвітної капусти — скористайтесь алгоритмом зображеним на Рис. 1.
Порівняно з іншими капустами цвітна найбільш вимоглива до умов навколишнього середовища. Її паростки негативно реагують навіть на незначні відхилення від технології вирощування,
температури, освітлення, вологості та живлення.
Насіння цвітної капусти починає проростати за температури ґрунту +5...+6° С. При +11° С сходи з'являються на 12-й, а за +20° С — на 3–4 день після сівби.
Оптимальною температурою для росту і розвитку цвітної капусти є +15...+18° С. При більш
високій температурі (понад +25° С) ріст сповільнюється і рослина формує маленькі головки,
які завчасно лопаються.
Добре загартована розсада цвітної капусти витримує короткочасне зниження температури до
-5...-7° С, а не загартована пошкоджується при -1° С.
Цвітна капуста світлолюбна рослина і належить до рослин довгого дня. Водночас, інколи її
треба приховати від сонця — вибілити.
Відбілювання (вибілювання) цвітної капусти. Коли цвітна капуста почне рости, в середині
листя з’явиться невелика «головка». Вона може жовтіти і темніти, якщо її залишити на світлі.
Хоча капуста залишається їстівною, вона буде менш апетитною і менш ніжною. Тому важливо
«відбілити» головку, щоб вона була дуже блідою і тому ніжною.
Коли головка досягне розміру яйця, зігніть (надламайте) листя цвітної капусти над головкою, щоб затінити її. При необхідності зв’яжіть їх гумкою, струною, прищіпкою чи паличкою,
проробляючи у листі дірочки, які триматимуть листя на місці. Переконайтесь, що головка капусти суха, коли ви покриваєте її листям. Якщо в цей час під листям залишається волога, цвіт-

на капуста може загнивати. Не надто затягуйте листя, щоб повітря добре циркулювало навколо головки. При затіненні капуста менше пошкоджується комахами при появі перших квіток.
Важливо також прикривати головки листками незадовго до збирання, щоб убезпечити їх від дії
прямих сонячних променів і задля попередження цвітушності.
Сорти цвітної капусти, що мають помаранчевий, фіолетовий або зелений кольори, не потрібно вибілювати.
Існують також різновиди цвітної капусти з листям, що виростає природним чином так, щоб
захистити головку від сонячних променів.
Головки цвітної капусти найкраще утворюються й вибілюються в хмарні дні.
Рис. 1. Цвітна капуста: від купівлі насіння до споживання
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При дорощуванні цвітної капусти в погребі, головки можуть формуватися в умовах повної
темряви за температури від +1° С до +3° С.
Щоб забезпечити рослини цвітної капусти достатньою кількістю води протягом усього вегетаційного періоду, її посіви розміщають у понижених зонах рельєфу або застосовують різні
способи поливу, особливо у південних районах. Однак, і надлишок вологи негативно діє на
рослини: він призводить до загнивання кореневої системи, з’явлення грибкових хвороб, передчасного відмирання листків та зниження врожаю.
Ґрунт. Насадження (розсада) і посіви цвітної капусти потрібно розміщувати на ґрунтах, багатих на органічну речовину, легких за механічним складом зі слабо-кислою або нейтральною
реакцією ґрунтового розчину. На кислих ґрунтах цвітна капуста пошкоджується килою.
Попередники. Добрими попередниками для капусти є зернові, горох, картопля, морква.
Не рекомендується вирощувати цвітну капусту після інших видів капусти, редиски та культур з родини хрестоцвітих.
Вимоги до живлення. З усіх капуст цвітна найбільш вимоглива до родючості ґрунту, особливо в молодому віці — в розсадний період. Це пов’язано з тим, що в цей період листки ростуть
швидше, ніж корінці, а після висаджування у відкритий ґрунт частина кореневої системи пошкоджується. Настає невідповідність між кореневою системою та надземною частиною.

Молоді рослини не переносять підвищеної концентрації солей у ґрунтовому розчині.
Тому, щоб виростити високоякісну розсаду, потрібно для неї створювати високородючі
пухкі субстрати.
Щоб зменшити пошкодження кореневої системи в період висаджування, найкраще розсаду
вирощувати в торфо-перегнійних або насипних горщечках.
В польових умовах цвітна капуста добре реагує на внесення органічних та мінеральних добрив. З органічних добрив краще вносити перегній. Рослини капусти цвітної добре реагують
на підживлення азотними добривами після приживання розсади або в фазі 6–8 справжніх
листків при безрозсадній культурі. На 10,0 т урожаю капуста цвітна виносить із ґрунту 27,5 кг
азоту, 14,6 кг фосфору і 42,2 кг калію в діючій речовині.
Добрива. Система внесення добрив значною мірою залежить від хімічного складу вашого
ґрунту. Тому, перед тим, як вирощувати цвітну капусту, ми рекомендуємо провести ґрунтоаналіз. Це дасть точні дані про зміст того чи іншого елемента в ґрунті і допоможе правильно
розрахувати кількість мінеральних добрив.
Азот. У середньому за сезон рекомендуємо внести 180–200 кг/га аміачної селітри.
Фосфор. Цвітна капуста вимагає достатньої кількості фосфору, приблизно 75–80 кг/га амофосу.
Калій. Рекомендується дуже високий вміст калію. Капуста дуже чутлива до хлору, тому будьте
обережні з калійними хлоровмісними добривами, такими як хлористий калій, які можна вносити лише під оранку попереднього перед сівбою капусти року. Норма внесення калію у вигляді калій магнезії (яка не містить хлору) за вегетацію в середньому становить 250–300 кг/га.
Бор. Один з найбільш важливих елементів для цвітної капусти. В основному, у важких ґрунтах
вміст бору достатній, в більш світлих його вміст дуже низький. Нестача бору призводить до
порушення кольору качанів та роздвоєння головок.

Основний спосіб вирощування цвітної капусти — з допомогою розсади. Але її можна вирощувати також і безрозсадним методом.

Безрозсадний метод вирощування. Насіння висівають з урахуванням
отримання врожаю через 90–100 днів (для ранніх сортів). Висівають
по 2–3 насіння в лунку, зайві сходи проривають і розсаджують.
Формування головки рослини розпочинається при утворенні
12–16 листків, залежно від сорту чи гібриду (через 45–60 діб після
з’явлення сходів). Через 90–120 діб настає її технічна стиглість. За
формою головки бувають плескаті, випуклі, середньо або сильно
горбкуваті (мозкові), середньої або великої щільності. За забарвленням — білосніжні, білосніжні з жовтизною, жовті, кремові, білувато-сірі, іноді з прозеленню та фіолетові. За високих температур головки швидше розсипаються, а у випадку попадання на них сонячних променів зеленіють, внаслідок чого втрачають
товарну якість. За сприятливих умов товарний вигляд головка зберігає протягом 10–15 діб.
При зрізуванні головки та залишенні на рослині листків у верхній частині качана (в пазухах
листків) починає розвиватися 2–6 бруньок, з яких на пагонах формуються нові головки, менші за розміром.
За тривалістю вегетаційного періоду (від появи сходів до технічної стиглості — першого збору
врожаю) сорти і гібриди капусти цвітної поділяють на ранні (до 110 діб), середньостиглі (111–
120) та пізньостиглі (понад 120 діб).

ЯК ВИБРАТИ ЯКІСНЕ НАСІННЯ
ЦВІТНОЇ КАПУСТИ
Насіння цвітної капусти можна купити або виростити власноруч.
При купівлі насіння потрібно пам’ятати, що його краще купувати в
спеціалізованому магазині у перевірених продавців. Це гарантує гарну
схожість і енергію проростання, а також те, що ви точно придбаєте той
сорт, який бажаєте.
Насіння цвітної капусти дрібне, кулясте, темно-коричневого або чорного кольору, маса 1 тис.
насінин становить від 2,5 до 3,1 г. Схожість насіння в перший рік має становити 95%, далі зберігається протягом 3–4-х років з незначною втратою схожості.

Як підготувати насіння цвітної капусти до посіву
Після купівлі насіння, потрібно зробити йому передпосівну підготовку.
Перш за все насіння потрібно прокалібрувати: насіння поміщають в сольовий розчин (3%) і витримують близько 5 хвилин. В результаті більш легкі зерна залишаються на поверхні, а важкі
опускаються на дно. Насіння, що осіло, і придатне для сівби. Після розчину насіння промивають у воді і трохи підсушують, щоб запобігти передчасному проростанню. На посадку рекомендується залишати тільки велике насіння, але можна використовувати і середнє.
Після цього необхідно виконати перевірку на схожість таким чином:
→ Насіння кладуть у вологу тканину (марлю) в кількості 100 штук, щоб простіше було підраховувати відсоток схожості.
→ Пророщування відбувається за температури +20–25° С. При цьому постійно контролюють,
щоб тканина була вологою.
→ Щодня проводять огляд насіння, підраховують і видаляють пророслі.
Ті зернятка, які проросли протягом перших трьох днів, визначають енергію проростання і те,
наскільки дружніми будуть сходи. Насіння, що проросло протягом тижня, є показником схожості в цілому.

На наступному етапі насіння цвітної капусти готують до посіву. З метою запобігання розвитку
грибкових та бактеріальних захворювань насіннєвий матеріал обробляють в 1–2%-му розчині
марганцівки протягом 20 хвилин, а потім промивають в чистій воді.
Щоб прискорити проростання насіння даної культури, їх замочують у воді кімнатної температури і поміщають в тепло, де вони знаходяться протягом 12 годин. При цьому воду змінюють
кожні 4 години. Рівень води повинен бути таким, щоб насіння не плавало, а тільки покривалося
нею. Основна мета процедури — щоб зернятка набрякли. Якщо посів буде проводитися пізніше, то їх, загорнувши у вологу тканину, кладуть в холодильник на нижню полицю.
Завершальним етапом підготовки насіння до сівби є загартовування. Після замочування посівний матеріал поміщають на нижню полицю холодильника на добу. Температура при цьому
повинна бути +1–2° С. Це дозволяє підвищити стійкість рослин до низьких температур і сприяє
кращому проростанню. По завершенні процесу загартовування насіння злегка підсушують, а
потім приступають до посіву.

Як самому виростити насіння цвітної капусти
Потрібно пам'ятати, що цвітна капуста — перехреснозапильна однорічна культура. Запилення
квіток відбувається за допомогою комах, бджіл. Тому в її насінництві просторова ізоляція від
інших видів та сортів капусти повинна становити не менше 2000 м на відкритій місцевості та
800 м — на закритій. Цих вимог неможливо дотримуватися на невеликих городніх ділянках.
Для городу потрібно застосовувати ізолятори. Це може бути марля, складена у 2 шари, або
інший матеріал, що пропускає повітря і світло. Але в цьому випадку запилення потрібно буде
проводити вручну за допомогою кусочка поролону, вмокаючи його в кожну квітку.
За сприятливих умов квітування капусти продовжується 12–20 діб.
→ Технологія вирощування цвітної капусти з метою отримання насіння має свої відмінності
від звичайного вирощування. Проводять його таким чином:
→ З рослин, висаджених насінням або розсадним способом, вибирають найміцніші: їх називають маточниками.
→ Вибрані насадження підживлюють комплексними добривами, розпушують, поливають,
підгортають.
→ Для того щоб прискорити процес цвітіння, листя відгинають і закріплюють в такому положенні, щоб забезпечити кращий доступ світла до суцвіття.
→ Коли головка капусти стане менш щільною, видаляють центральну частину і залишають
добре розвинені бічні пагони. Їх кількість не повинна бути більше п'яти.
→ Потім зріз присипають золою, що дозволить запобігти загниванню.
→ Приблизно через місяць маточники перетворюються в насінники, які активно цвітуть. В
цей час капусту рясно поливають.
→ В період появи перших квітів проводять підживлення амофосом і виконують підгортання.
→ В кінці цвітіння верхівки пагонів (на 2–3 см) прищипують, щоб сформувався більш якісний
посівний матеріал.
→ Після цвітіння та запилення у суцвіттях утворюються циліндричні, часто злегка приплюснуті стручки (плоди) з насінням.
→ Для прискорення дозрівання кореневу систему рослин підрізають лопатою або злегка піднімають вилами, щоб обірвалися дрібні корінці.
→ В цей час поливи зовсім припиняють.
→ Насіння збирають після його дозрівання, про що можна судити по пожовклим листям і стеблах, а також висохлим стручкам. Добре дозрілі стручки легко розтріскуються, особливо
після випадання дощу, і насіння висипається. Щоб запобігти цьому, їх зрізають цілими гілками, підстеливши під рослини плівку.

→ Після обмолоту та висушування насіння доводять до кондицій. При вологості 9% воно
зберігає схожість протягом 4–5 років. Насіння дрібне, кулясте, темно-коричневого або
чорного кольору.

Де і як правильно виростити розсаду цвітної капусти
Щоб отримати ранній урожай капусти, використовують розсадний метод вирощування.
Розсаду готують так, як і для ранньої білокачанної капусти.
Ємність для розсади залежить від того, чи в майбутньому ви будете її
пікірувати (розсаджувати). Якщо ви будете пікірувати, то сійте насіння
масово на невеликій відстані у ящики, горщики чи теплички.
Як дуже просто зробити міні тепличку для розсади з підручних матеріалів. Можна використати пластмасову ємність з кришечкою (куплену у супермаркеті). Зробіть два отвори для зливу
зайвої води у нижній частині теплички і два отвори у кришечці — для циркуляції повітря (щоб
верхній шар ґрунту не покривався мохом чи пліснявою). Для цього використовуємо плоскогубці та цвях чи шуруп. Фіксуємо шуруп плоскогубцями, нагріваємо шапочку шурупа на газі і
акуратно робимо потрібні отвори.
Масовий посів насіння в загальну ємність — простий і швидкий спосіб пророщування насіння.
Після появи 3–4 справжніх листків саджанці із загальних ящиків потрібно пікірувати (пересадити) в окремі горщики.
Якщо ж ви не любите пікірувати маленькі рослинки, то краще висівати насіння одразу в одинарні горщички, торф’яні таблетки, стаканчики чи спеціальні теплички.
Часто капусту на розсаду сіють в невеликі вуличні парнички, що прикриваються на ніч склом
або плівкою.
Враховуючи терміни запланованої висадки розсади в ґрунт сіяти капусту на розсаду необхідно на 30–60 днів раніше (читайте на звороті пачки з насінням).
Чимало городників для вибору дати посіву користуються місячним календарем, оскільки ще
дуже давно люди визначили вплив місяця на ріст і розвиток рослин. Такий календар складається щороку.

Капуста ранніх сортів на розсаду висівається з початку березня і до 25 числа, середніх —
з 25 березня до 25 квітня, пізніх сортів — з початку квітня і до початку травня. Додаткову
інформацію про дати посіву читайте на звороті пачки з насінням.

Ґрунт для розсадника повинен бути поживним і пухким. Його можна або купити у спеціалізованому магазині або підготувати самому.
В ідеалі ґрунт для капустяної розсади необхідно готувати ще з осені, але якщо ви не встигли це
зробити, то готуйте його перед посівом.
Щоб підготувати ґрунт для посіву капусти на розсаду, необхідно змішати в рівних частинах
дернову землю і перегній, додати трохи деревної золи (10 столових ложок на 10 кг ґрунту). Частину перегною можна замінити торфом, перепрілою тирсою. Якщо ґрунт занадто щільний,
можна підсипати трохи піску для пухкості.
Не можна брати землю з грядок, де минулого року росли капуста та інші хрестоцвіті (ріпак,
редис, ріпа, гірчиця).

За день до посіву слід полити ґрунт розчином марганцівки для профілактики гнилі.
Перед посівом насіння краще обробити для підвищення його стійкості до грибкових захворювань. Для цього його на 15–20 хв. занурюють у теплу воду — близько 50° С, а потім на 5 хв.
переміщують в холодну.
Обробляти таким чином дражоване насіння (насіння, покрите шаром захисної і поживної
оболонки) чи інкрустоване насіння (насіння, що має тонку водорозчинну оболонку, збагачену росторегулюючими знезаражуючими речовинами) не можна!
Після висіву насіння ґрунт необхідно добре полити і потім не поливати до появи сходів. Надалі,
поливи потрібно проводити по мірі підсихання ґрунту на глибину, що не перевищує глибину
висіву насіння.
Насіння потрібно висівати не глибоко — на 10 розмірів самого насіння.
Для формування потужної кореневої системи розсаду пікірують (проріджують) або зразу ж
висаджують в окремі стаканчики.

Оптимальною температурою для появи сходів білокачанної капусти є +20° С, потім її
знижують до +17° С вдень і до +10° С вночі. Для цвітної капусти температура має бути на
5–7° С вище.

Підживлення розсади комплексними добривами (саме комплексними, тому що внесення самих лише азотних може призвести до переростання розсади) слід поєднувати з поливами і
проводити в кілька етапів: перше — через 3 тижні після появи сходів, друге — через 2 тижні після першого і третє — за кілька днів до висаджування.
За 10 днів до висадки на грядки розсаду загартовують. Для цього обмежують поливи і поступово привчають до більш яскравого сонця, виставляючи на вулицю та прикриваючи розсаду
марлею, якщо це вуличний парник, то просто знімають плівку.
Вибираємо вирощену розсаду. Розсаду до вибирання взагалі не поливають день (щоб розсаду не поламати в дорозі і її було легше
витягти з розсадника). Для переміщення розсади на місце висадки її акуратно витягують з розсадника і щільно ставлять в ящики,
намагаючись не струсити залишки ґрунту. Якщо розсаду тяжко
витягувати з ґрунту і її полили, то рослини перевозять, поклавши на бік.
Розсаду не слід перерощувати, тому що з неї не можна буде отримати якісні головки. Стандартна розсада повинна мати 4–6 листочків.

Розсаду цвітної капусти в ґрунт перший раз висаджують відразу після висадки розсади
ранньої білокачанної капусти, орієнтовно в кінці квітня — початку травня, коли ґрунт прогрівається до +8...+10° С , далі з інтервалом два тижні до 10 червня. Розсаду висаджують у
другій половині дня або в похмуру погоду з поливом.

При ранній посадці для укриття розсади рекомендуємо використовувати агроволокно. Під
агроволокном розсада менше перегрівається, ніж під поліетиленовою плівкою і в той же час
захищена від заморозків.

ЩО ВАРТО І ЩО НЕ СЛІД САДИТИ
ПОРУЧ З ЦВІТНОЮ КАПУСТОЮ
Цвітну капусту рекомендується висаджувати поруч з такими рослинами:
→ картопля;
→ квасоля;
→ буряк;
→ селера;
→ огірки;
→ шавлія;
→ чебрець;
→ салат;
Погані сусіди для цвітної капусти:
→ броколі;
→ капуста;
→ полуниця;
→ помідори.

ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА ЦВІТНОЮ КАПУСТОЮ
Догляд за рослинами полягає у підсаджуванні рослин у місцях випаду
розсади, прориванні (при сівбі насінням), затіненні головок (суцвіть),
поливу, підживленні та боротьбі з бур’янами, шкідниками і хворобами.
Зразу ж після пересаджування над розсадою створюють тінь за допомогою плівки або полотна. Це також запобігає появі блішок на
рослинах.
Полив здійснюють близько одного разу на сім днів. Якщо в ґрунті надлишок вологи, то головки розвиваються повільно, а коріння може зруйнуватися.
Оскільки кореневі елементи розташовуються неглибоко, то розпушення краще не робити.
Щоб земля залишалася в розпушеному вигляді, її мульчують за допомогою торфу, перегною
або інших компонентів.
Підживлення. Підживлюють рослини близько трьох разів протягом сезону. Перший раз це роблять через десять днів після пересадки капусти у відкритий ґрунт. Потім підживлення виконують з проміжком в 14 днів.

Коли зав’язуються головки, добриво не використовується, щоб в рослинах не з’являлися
нітрати.

В якості добрива використовують коров’як, одну його частину розводять в 10 л води. Також
можна використовувати курячий послід, додаючи різні мінеральні елементи, одну частину органічного підживлення розводять в 15 частинах води.

Мінеральне добриво в десятилітровому відрі розводять в таких пропорціях: близько 20 г сечовини, 50 г калій магнезії і 20 г амофосу. Під кожен кущ виливають близько літра поживи.

Цвітній капусті значну шкоду спричиняють різні хвороби
Знаючи, який вигляд має те чи інше захворювання, можна своєчасно відреагувати та отримати максимальний урожай високої якості.
Чорна ніжка. Проявляється переважно на розсаді у вигляді потемніння кореневої шийки або прикореневої частини стебла. Інфікована
тканина стає водянистою, згодом буріє і загниває, коренева шийка стає тоненькою, у місцях ураження утворюються перехвати. На
пізніх сортах хвороба може спалахнути восени у вигляді відгнивання черешків листків качана і його трухлявості. Під час зберігання уражених качанів гниль може прогресувати і взимку.
Розвитку сприяє: беззмінне використання ґрунту в парниках і теплицях, у разі кислої реакції ґрунтового розчину; поливання розсади холодною водою, що є причиною температурного стресу для рослин; надмірного зволоження ґрунту; поганої вентиляції парників і теплиць;
підживлення рослин високими дозами азотних добрив, загущеного посіву, пошкодження рослин капустяною мухою. А також за сівби непротруєним насінням та частого повернення культури на попереднє поле.
Захисні заходи:
→ заміна ґрунту в теплицях або його дезінфекція;
→ протруєння насіння;
→ правильний режим вирощування розсади, впровадження касетного способу її вирощування;
→ обробка грядок фунгіцидом;
→ попереднє замочування насіння в розчині перманганату калію та проливка лунок після
видалення хворих саджанців;
→ уникання густого насадження;
→ вапнування ґрунту.
До цього захворювання схильні й інші овочеві культури: солодкий перець, томати, баклажани, редис, салат, картопля. Тому інфікована чорною ніжкою цвітна капуста несе пряму
загрозу овочам на сусідніх грядках.
Біла гниль. Грибкове захворювання, яке виникає на вже зібраному врожаї при порушенні
умов зберігання, зокрема при рівні вологості вище 80%. Помітити її складно. На поверхні
суцвіть з’являється ватоподібний наліт білого кольору з чорними крапками, що схожі з пліснявою, а стебло і листя покриваються слизовими виділеннями. Джерелом інфекції є склероції гриба на рослинних рештках у ґрунті, і склероції у вигляді домішок, які висіваються в
ґрунт разом із насінням. Додатковим джерелом є заражене насіння, в якому зберігається
грибниця патогена. Під час зберігання капусти і коренеплодів втрати врожаю можуть сягати
60–80% і більше.
Заходи боротьби та профілактики:
→ перед посадкою капусти вапнувати ґрунт;
→ обприскувати рослини в період зростання препаратами з міддю;
→ обробляти приміщення для зберігання врожаю розчином марганцівки;
→ ретельно оглядати овочі перед закладкою на зберігання, прибирати уражені екземпляри;
→ дотримуватися рекомендованого режиму вологості (до 80%) і температури повітря (до +1° C).
Вживати таку капусту заборонено. Уражені головки негайно утилізують.

Сіра гниль. Проявляється на листках і качанах у вигляді мокрої гнилі, як правило, у період зберігання капусти. Уражена тканина качана покривається сірим пухким нальотом, який на дотик
завжди порошить у вигляді цівки сірого диму. Згодом на ураженій поверхні з’являються дрібні
чорні склероції (бактерії). Основна причина цього захворювання — волога і холодна погода.
Недобір урожаю насіння сягає до 20% і більше.
Захисні заходи:
→ дотримання сівозміни;
→ збалансоване живлення рослин;
→ обприскування рослин дозволеними фунгіцидами або опудрення качанів перед закладанням на зберігання крейдою;
→ дотримуватися правильного режиму їх зберігання (до +1° C);
→ дезінфікування приміщення і тари, в якій буде зберігатися урожай, розчином марганцівки.
Кила. Одне з найнебезпечніших захворювань. Збудник — мікроскопічний гриб, що викликає
ураження кореневої системи. У результаті в цій частині рослини з’являються вузлики, порушується обмін речовин, сповільнюється ріст і культура гине. Спори гриба в ґрунті зберігають
життєздатність до шести-семи років. Хвора розсада стає непридатною для використання,
оскільки рослини погано вкорінюються, вони сильно пригнічені, качан формується не повністю, а іноді взагалі відсутній.
Захисні заходи:
→ вирощування стійких сортів і гібридів;
→ дезінфекція ґрунту;
→ ретельна фітоекспертиза розсади перед її висаджуванням у відкритий ґрунт;
→ вапнування кислих ґрунтів;
→ підживлення рослин;
→ повне виділення з ділянок інфікованих качанів;
→ зрошення ґрунту розчином фунгіциду або бордоської рідини;
→ регулярне прополювання.
Якщо земельна ділянка була інфікована, цвітну капусту на ній садять не раніше, ніж через
5 років.
Вірус мозаїки. Поширюється шляхом перенесення соку уражених рослин. В цьому бере
участь тля. Про інфікування саджанців сигналізує їх зупинка в рості і пожовтіння стебел. Листя
покриваються плямами і опадають. Розвиток захворювання провокує перенасичення ґрунту
азотовмісними добривами.
Захисні заходи:
→ перед посадкою знезаражують посівний матеріал, замочуючи його на 20 хвилин у гарячій
воді (до +50° C) і підсушуючи потому;
→ стежать за температурним режимом для розсади (не вище +20° C);
→ уражені екземпляри викопують з ґрунту, намагаючись не пошкодити кореневу систему, і
утилізують;
→ дотримуються рекомендований режим вологості (до 80%) і температури повітря (до +1° C);
→ систематично проводять прополювання.
Слизистий бактеріоз. У суху погоду тканина капусти підсихає, стає тонкою і прозорою. За підвищеної вологості листки ослизнюються і загнивають. Пізніше гниль поширюється всередину
качана, утворюючи в ньому порожнини, які часто заповнені слизом. Уражений качан в’яне і
повністю згниває, перетворюючись у смердючу слизову масу.

Захисні заходи:
→ регулярно прополюють грядки;
→ ґрунт не перезволожують;
→ борються з овочевими шкідниками;
→ дезінфікують комори.
Судинний бактеріоз, який може проявлятися абсолютно на всіх стадіях розвитку культури.
Зовнішні прояви: поява по краях бадилля жовтих крапок, їх розростання до центру, почорніння прожилок. В результаті листки сохнуть і обсипаються. Збудників захворювання (бактерій)
поширюють капустяні мухи, слимаки, клопи; вони переносяться з дощовими краплями, зберігаються в рослинних рештках і до 3 років — в насінні. Сприятливі погодні умови для розвитку
судинного бактеріозу — тепла осінь з високою вологістю повітря.
Ефективних методів боротьби з інфекцією не існує, тому дотримуються профілактики:
→ ділянку, з якої були прибрані заражені овочі, обробляють розчином колоїдної сірки (концентрація — 0,4%);
→ наступного разу цвітну капусту садять не раніше, ніж через 3 роки;
→ посівний матеріал замочують у розчині «Агата-25» згідно з інструкцією.
Фузаріоз або Фузаріозне в’янення (жовтяниця). Хвороба характеризується ураженням судинної системи капустяних культур і спричиняє її закупорення, в результаті чого молоді рослини гинуть, а дорослі слабо розвиваються, листки в них жовті, часто в’януть і відпадають. В
уражених рослин качани, як правило, недорозвинені, часто криві, в’ялі, згодом загнивають, починаючи з верхівки.
Це грибкове захворювання невиліковне, так як спори, які потрапляють у ґрунт, зберігають активність тривалий час. Зовнішні прояви інфікування: пожовтіння листя поступово доповнюється
коричневими або бурими крапками, які розростаються на всю площу. У результаті листя опадає.
Заходи профілактики:
→ уражені овочі утилізують;
→ ґрунт зрошують розчином мідного купоросу;
→ дотримуються правил сівозміни.
Спори гриба зберігаються в ґрунті до 11 років. Їх активізації сприяє суха і спекотна погода на
початку вегетації культури.
Несправжня борошниста роса (пероноспороз). Більш інтенсивно уражується розсада капусти, менше — насінники, качани під час їх зберігання. Особливо сильно уражується перестояна, загущена розсада внаслідок незадовільного провітрювання приміщень. На насінниках
уражуються листки, стебла, квітконіжки і стручки, частіше за все у вигляді темних або бурих
плям різної величини, на яких виявляється сіруватий наліт. У хворих рослин затримується
розвиток стручків, що часто призводить до їх безплідності. Сприяють розвитку захворювання
висока вологість повітря (80–100%), дощова прохолодна погода (8–16° С), випадання рясних
рос і тривале їх перебування на рослинах, загущені посіви, надмірне азотне живлення рослин.
Основне джерело інфекції — уражені з осені рослини ріпаку озимого, інших озимих капустяних культур та заражене насіння, в якому зимує грибниця патогена. Додатковим джерелом
інфекції є уражені рослинні рештки, в яких зберігаються спори грибка. Шкідливість хвороби
полягає у випаданні розсади, недорозвиненні насінників, загниванні качанів під час зберігання, значному недоборі насіння і погіршенні його якості.
Захисні заходи:
→ вирощування стійких сортів і гібридів капусти;
→ дотримання сівозміни і просторової ізоляції між посівами капустяних культур, між товарними посівами і насінниками;
→ протруєння насіння;
→ після збирання врожаю всі залишки культур і бур’янів ретельно видаляють з грядок;

→ землю перекопують;
→ перед садінням молодих рослин ґрунт зрошують розчином фунгіциду;
→ насіннєвий матеріал на 20 хвилин поміщають в гарячу воду (не більше +50° С) і на 3 хвилини — у холодну;
→ при виявленні перших ознак захворювання розсаду тричі обприскують розчином меленої
сірки;
→ уражені рослини знищують.
Якщо хвороба не торкнулася суцвіття, вживати такий продукт у їжу дозволяється.
Фомоз. Уражена фомозом тканина прикореневої частини стебла, головного і бічних коренів суха, трухлява, світло-сірого кольору, пізніше плями перетворюються у сухі виразки. Їх
поверхня вкрита чорними крапками — пікнідами гриба. Уражені рослини втрачають тургор
(наповнення), в’януть, стебла всихають, стають трухлявими і гинуть. Такі рослини відстають
у рості, мають хлоротичне забарвлення, часто гинуть і випадають. На стеблах і стручках насінників уражені фомозом тканини сірі або чорні. У насінні патоген залишається життєздатним
протягом кількох років. Зараження і розвиток найшвидше відбуваються за відносної вологості
повітря 100% та наявності краплинної вологи на рослинах. У діапазоні температур 15–24° С
вдень і 11–18° С вночі розвиток хвороби протікає швидко. За температури 25°С інкубаційний
період розвитку хвороби становить 5–6 днів, а за 9–10° С він розтягується до 23 днів. Основне
джерело інфекції — уражені рослини озимого ріпаку, заражене насіння капустяних культур, у
яких гриб зберігається грибницею, уражені рештки з пікнідами і перитеціями, в яких патоген
життєздатний до 2–3 років. Всі заходи, що проводяться на капусті проти несправжньої борошнистої роси, є ефективними і проти фомозу.
Чорна плямистість (альтернаріоз). Проявляється хвороба на молодих і дорослих рослинах
капустяних культур, але найбільше шкоди вона завдає на насінниках у період їх дозрівання.
На сім’ядолях і листках капусти з’являються темні, округлі, зональні плями діаметром до 1
см із пухким сажковим нальотом, а також чорні некротичні чорні смуги. У разі інтенсивного
розвитку хвороби рослини гинуть. На стеблах і стручках плями видовжені або еліпсоподібні, різних розмірів, іноді у вигляді виразок, поверхня яких покривається сірувато-сажковим
або сірувато-чорним бархатним нальотом. Утворюється так званий «тризуб» — характерний
симптом альтернаріозу. Заражене насіння щупле, тьмяне, втрачає частково схожість.
Масово спори грибів поширюються під час збирання врожаю ріпаку озимого та ярого, при
цьому вони розносяться вітром на відстань до 2 км і більше від поля, де вирощувався ріпак,
спричиняючи нові ураження на капусті та інших капустяних культурах.
Основне джерело інфекції — уражені маточні рослини капусти, рештки і насіння капустяних
культур, у яких патогени зберігаються у вигляді грибниці, конідій і сумкоспор. Втрата схожості
інфікованого насіння інколи досягає 60–70%.
Всі заходи, що проводяться на капусті проти несправжньої борошнистої роси, є ефективними і проти альтернаріозу.
Чорна кільцева плямистість. Захворювання виявляють на всіх видах капустяних культур, у
тому числі і на капусті. Проявляється на листках у вигляді дрібних, чорних, некротичних, кільцеподібних плям. Збудник хвороби — вірус мозаїки турнепсу. Насінням не передається, Переносниками є персикова та інші види попелиці.
За дуже раннього ураження рослини відстають у рості й розвитку, качани капусти дрібні, недорозвинуті суцвіття цвітної капусти.
Захисні заходи:
→ збирання рослин на насінники тільки на здорових ділянках;
→ дотримання просторової ізоляції між товарними і насінницькими посівами капустяних
культур;
→ систематична боротьба з попелицями — переносниками вірусної інфекції.

Шкідники на цвітній капусті
Не тільки захворювання завдають шкоди цвітній капусті. Не меншу небезпеку для неї представляють різні комахи-шкідники.
Капустяна попелиця стрімко розмножується, живиться соком рослин, завдаючи непоправної
шкоди цвітній капусті, листя якої покривається рожевим нальотом і згортається.
Боротьба з попелицями:
→ обробка ураженої культури мильним розчином;
→ використання інсектицидів;
→ очищення ділянки від бур’янів;
→ обробка грядок перед перенесенням розсади у відкритий ґрунт.
Гусениці — одна із стадій розвитку метеликів-біланів або молей. Комахи відкладають яйця на
листя овоча, а личинки, що вилупилися, активно їх знищують. Якщо спочатку вони їдять тільки
листя, то з дорослішанням добираються і до суцвіть.
Щоб боротьба з гусеницями була успішною, дотримуються наступних правил:
→ систематично оглядають культуру на наявність шкідників;
→ збирають і знищують яйця комах і самих гусениць;
→ обробляють овочі низькотоксичними інсектицидами.
Не можна нехтувати обприскуванням суцвіть. Деякі гусениці залазять в них настільки глибоко, що ручний збір не приносить результату.
Капустяні мухи. Ця комаха відкладає яйця в ґрунт навколо рослини і на його стебло. Зі зростанням личинки знищують не тільки саму капусту, але й культури, що її оточують.
Заходи боротьби з капустяними мухами:
→ регулярно перекопувати ґрунт;
→ мінімум 1 раз в місяць підгортати качани;
→ обсипати суцвіття деревною золою;
→ обробляти посадки інсектицидами.
Хрестоцвіті блішки. Ці комахи найбільш часто зустрічаються на молодих рослинах, вважаючи
за краще харчуватися капустяним листям. Дрібні чорні жучки активно прогризають бадилля,
створюючи безліч отворів, що призводить до її загибелі. Шкідники здатні швидко знищити весь
посадковий матеріал.
Зупиняють навалу хрестоцвітної блішки так:
→ систематично перекопують ґрунт;
→ ретельно висапують бур’яни;
→ укривають рослини в спеку щільним матеріалом.
Для профілактики навколо капусти висаджують рослини, аромат яких не переносить шкідник.
До них відносяться томати, чорнобривці, пижмо, коріандр, часник, кріп, кмин, нагідки, і полин.
Слимаки не є великою проблемою для цвітної капусти. Хоча вони зустрічаються практично
на кожній рослині, суттєвої шкоди культурі не наносять. Ці зовні схожі з равликами молюски
харчуються соками рослин, прогризаючи їх стебла, листя і плоди. У цвітної капусти зазвичай
страждає тільки нижня частина.
Специфічних засобів боротьби зі слимаками немає, а видаляти їх найкраще вручну.
Оскільки ці шкідники віддають перевагу сирим ґрунтам, дотримання режиму поливу з відсутністю надмірного зволоження і застою рідини запобігатиме їх появі.

Оскільки боротися з хворобами та шкідниками цвітної капусти складно, важливо основні зусилля спрямовувати на профілактичні заходи. Використання отрутохімікатів в цьому відношенні не
завжди виправдано, тому народні методи і дотримання правил вирощування допоможуть впоратися з більшістю проблем. Ще одна обов’язкова дія — дезінфекція грядок після збору врожаю.

Щоб запобігти появі гусениць або інших капустяних комах, виконують обприскування інсектицидами «Фастак», «Децис», «Нурел Д».

ЯК ЗБИРАТИ УРОЖАЙ ЦВІТНОЇ КАПУСТИ
Цвітну капусту збирають, коли голівка ще знаходиться у фазі росту,
тому строки збирання повинні бути вкрай стислими, інакше можливе зниження якості продукції через збільшення розміру головки.
Під час збирання головку слід зрізати разом з прилеглим листям, яке обрізається на рівні верхньої частини головки.
Зрізані головки упаковують в ящики.
Якщо рослина міцна, після зрізання головки можна виростити повторний урожай! Для цього на кущах залишають один міцний відросток, який виходить від бруньки качанів, а всі інші
прибирають. Потім доглядають як і за звичайною рослиною, тобто поливають і підживлюють
мінеральними добривами з розрахунку 1,5–2,0 ц/га аміачної селітри, 1,0–1,5 ц/га — суперфосфату і 0,5 ц/га калійної солі.

Під час повторного вирощування, при належному догляді головка може важити від 400 г.
Пізня капуста збирається до початку заморозків, а головка не завжди встигає досягти повноцінності, тому кущі можна доростити. Для цього кущ з землею прибирають з відкритої ділянки, переміщують у теплицю, якщо її немає, можна використовувати льох. Укладають рослини щільно
одна до одної, злегка присипають ґрунтом і періодично поливають. Щоб доростити овоч, йому
не потрібно освітлення, потрібно тільки забезпечити регулярне зволоження. Через два місяці
з маленького качана виходить хороша міцна головка. Середня врожайність головок становить
12,0–20,0 т/га. Урожайність головок, вирощених із пасинків, становить ще 4,0–6,0 т/га.

ЯК ЗБЕРІГАТИ ЦВІТНУ КАПУСТУ
Зберегти цвітну капусту в свіжому вигляді можна протягом 4–6 тижнів. Для цього, при збиранні не слід видаляти листя, його видаляють після зберігання на рівні головки.
Для зберігання цвітної капусти слід створити оптимальні умови. Температура повітря повинна бути від 0 до +10° C, а відносна вологість не більше 90–95%. Для того, щоб збереглися
високі смакові якості, концентрація СО2 в приміщенні, де зберігається цвітна капуста, не повинна перевищувати 4%.
Цвітна капуста довго лежить, якщо прикопати її разом з корінням в ящики
з піском або землею, взятою з городу. Навіть недозрілі суцвіття збільшаться в розмірі за рахунок поживних речовин, накопичених листям.
Цвітну капусту зберігають в дерев’яних ящиках. Щоб головки не
торкалися одна одної, між ними прокладають перегородки з фанери
або дуже щільного картону. Суцвіття укладають вільно, намагаючись
їх не пошкодити.

На строк до 6 місяців вдається зберегти головки цвітної капусти, якщо підвісити їх за стебла в погребі. Листя при цьому не очищають, вони служать додатковим бар’єром, що захищає від в’янення і бактерій. Важливо дотримуватися дистанції між плодами для кращої циркуляції повітря.
Цвітна капуста пролежить кілька місяців в паперовій обгортці. Перед закладанням на зберігання суцвіття повинні бути абсолютно сухими. Кожен плід загортають в кілька шарів паперу і
акуратно укладають в ящики. При цьому потрібно щотижня оглядати урожай в підвалі. Виявивши вологі сліди на папері, потрібно переконатися, що головка не загнила. Бажано періодично
міняти стару паперову оболонку на нову.
Якщо є засклена лоджія, де температура повітря не опускається нижче 0° С, можна використовувати її замість підвалу. Суцвіття укладають в ящик з піском, зверху накривають поліетиленовою плівкою. У сильні морози капусту утеплюють старою ковдрою.
У холодильнику температура близька до 7° С тепла, тому цвітна капуста зберігається нетривалий час — близько 2 тижнів.
Господині використовують 2 способи заморозки цвітної капусти в домашніх умовах — з попереднім бланшуванням овочів і без проведення цієї процедури. Розглянемо обидва варіанти.
Заморожування бланшованої цвітної капусти. Головку миють, розбирають на суцвіття і
опускають у киплячу підсолену воду невеликими партіями на 1–2 хвилини. Щоб овочі не втратили природний колір, в каструлю додають трохи лимонної кислоти (0,5 ч. л. на 1 л). Потім
овочі відкидають на друшляк і дають стекти. Коли продукт охолоне і обсохне, його фасують у
пакети по 200–300 г і відправляють в морозильну камеру.
Заморожування свіжих суцвіть. Заради економії часу багато господинь не бланшують овочі, а
заморожують їх у свіжому вигляді. Спочатку цілу головку опускають у солону прохолодну воду
на 15 хвилин. Це допоможе позбутися від комах, які ховаються всередині. Потім капусту розбирають на суцвіття і просушують на рушнику. Продукт розфасовують в поліетиленові пакети
невеликими порціями, щільно зав’язують і відправляють в морозилку.

ЯК ПЕРЕРОБЛЯТИ ЦВІТНУ КАПУСТУ?
Одним із способів переробки цвітної капусти є її сушка. Сушена цвітна
капуста зберігається близько року. Її можна додавати в перші страви або
овочеве рагу. Засушити сировину можна двома способами — в сушарці для овочів або духовій шафі. В обох випадках головку спочатку миють
проточною водою і розбирають на дрібні суцвіття.
Сучасна сушарка для овочів все зробить сама, потрібно тільки розкласти
овочі на спеціальні піддони та включити апарат, керуючись інструкцією.
Щоб висушити цвітну капусту в духовці, деко застеляють пергаментом, на неї тонким шаром
розсипають суцвіття. Дверцята залишають відчиненими. Сушка проводиться за температури
50–60° С до тих пір, поки овочі не втратять всю вологу.
Цвітну капусту консервують як окремо, так і разом з іншими овочами — морквою, цибулею,
кабачками, баклажанами.
Цвітна капуста добра й у маринованому вигляді з оцтом, часником і солодким перцем.
Багато кулінарів роблять з цього овоча супи, пюре, оладки і навіть соуси.
Щоб суцвіття овоча в процесі приготування залишалися білими, в воду рекомендується додати 1 ст. л. лимонного соку.
Щоб після термообробки в продукті залишилася максимальна кількість корисних речовин,
потрібно дотримуватися деяких правил:
→ Найкраще готувати цей овоч на пару. За відсутності такої можливості, потрібно використовувати під час варіння невелику кількість води — так, щоб рідина тільки прикривала продукт.

→ Багато господинь рекомендують не виливати воду після варіння, а використовувати її для
приготування корисного супу. Відразу ж після того як овоч звариться, його потрібно дістати з води, інакше він втратить свій вишуканий смак.
→ Посилити смак цвітної капусти допоможе витримування її перед тепловою обробкою в
молоці, після чого продукт обвалюється в борошні і може смажитися.
→ Смачним виходить овоч, який готують на мінеральній воді.

Рецепти страв з цвітною капустою можна знайти в Інтернеті.
Якщо у вас немає часу на приготування складних страв, то цвітну капусту можна відварити в
підсоленій воді і обсмажити в клярі або паніровці до золотистої скоринки на олії. Таке блюдо
можна подавати з зеленню і улюбленим соусом.
Цвітну капусту можна їсти і в сирому вигляді, але так вона слабо розкриває свої смакові властивості, тому багато кулінарів вважають за краще піддавати цей овоч термічній обробці.
На основі цвітної капусти готують лікарські суміші і напої.
→ У разі проблем із судинами і серцем: свіжу цвітну капусту пропускають через блендер
і віджимають 100 мл соку; змішують зі 150 г натертого хрону; додають в суміш 2 маленькі
ложки меду і щіпку дрібно порізаної петрушки. Густу суміш вживають по 3 великі ложки
двічі на день. Суміш капусти і хрону зміцнює серце і судини.
→ При запорах: подрібнити в блендері свіжий овоч, відтиснути через марлю 100 мл свіжого
соку і випити за півгодини до прийому їжі. Якщо приймати сік на регулярній основі в поєднанні зі збалансованим харчуванням, травлення прискориться, а перистальтика стане активнішою.
→ При запаленнях ясен: змішати свіжий сік капусти з чистою водою в пропорції 1:1 і полоскати рот по 5 разів на день до зникнення симптомів.
→ Симптоми геморою добре усуває розсіл квашених капустяних суцвіть. Для його приготування необхідно: дрібно нарізати кілька суцвіть; помістити в невелику простерилізовану
банку; рясно пересипати сіллю і закрити кришкою. Протягом 2 днів овоч пустить сік, і після цього розсіл буде готовий до вживання. Приймати його треба по 100 мл натщесерце
двічі на день, всього лікування продовжують 2 тижні.
→ При атеросклерозі або для профілактики захворювання рекомендується пити такий засіб: буряковий, капустяний і морквяний сік змішують в рівних пропорціях по 200 мл; додають 50 мл горілки; вносять по 1 маленькій ложці свіжого лимонного соку і соку хрону; додають 2 маленькі ложки натурального меду. Приймати напій потрібно в малих кількостях,
лише по 1 маленькій ложці тричі на день протягом 10 днів.
→ При авітамінозі користь принесе напій з капустяного і яблучного соку, інгредієнти змішують в рівних пропорціях і засіб приймають по 1 склянці щодня. Пити вітамінний коктейль
потрібно протягом місяця.
→ Для профілактики і лікування застуди можна приготувати такий коктейль: змішати по 100
мл морквяного і капустяного соку; додати 200 мл молока; покласти 2 ложки меду. П’ють
засіб натщесерце по 50 мл тричі на день. В цілях профілактики коктейль приймають протягом місяця.
→ Антибактеріальні та протизапальні властивості овоча сприяють загоєнню ранок, подразнень і опіків. Необхідно подрібнити в блендері кілька капустяних суцвіть, а потім перемішати їх із сирим яйцем. Суміш наносять на марлю і на 3–4 години прикладають до хворого
місця, зафіксувавши бинтом або пов’язкою.
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