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SISSEJUHATUS 
 

Õunapuu kuulub roosõieliste (Rosaceae) sugukonda, õunapuuliste (Pomoidieae) 

alamsugukonda ja õunapuu (Malus) perekonda (Mägi, 1975). Perekonda kuulub laialdaselt 

kultiveeritav aed-õunapuu (Malus domestica), mis on kultuuris kujunenud kompleksliik ja 

metsistub kergesti seemikutena (Kask, 2012). 

 

Õunapuu ajalugu on pikk, meie looduslik liik mets-õunapuu on siin kasvanud vähemalt viis 

tuhat aastat, kultuurtaim aed-õunapuu ajalugu Eestis ulatub 800 aastani (Kask, 2012). Õun on 

hinnatud puuvili, mida tarbitakse aasta ringi (Kask, 2012). Õunad on väga erineva suuruse, 

värvuse, maitse ja lõhnaga. Õunapuu on üks enam kasvatatud puuviljakultuure maailmas, 

mille viljad meelitavad tarbijaid oma kauni välimuse, krõmpsuva viljaliha, meeldiva ja 

magusa maitsega (Nour et al., 2010).  

 

Õunapuu on põhjapoolkera parasvöötme kõige vähenõudlikum, laiema levikuga ja enim 

kasvatatud viljapuu. Õunakasvatus ei saa levida troopikas, sest õunapuu vajab puhkeperioodi 

läbimiseks kahe-kolme kuu jooksul madalaid plusstemperatuure (0–7 °C). Õunapuu on olulise 

kaubandusliku tähtsusega (Ionica et al., 2011). Maailmas toodetakse aastas üle 40 miljoni 

tonni õunu ja registreeritud on rohkem kui 7500 õunasorti, millest vaid vähesed omavad 

majanduslikku tähtsust (Ahmadi-Afzadi, 2012). Paljude õunasortide puhul on probleemiks 

haigused, mis vähendavad viljade kvaliteeti ja ei vasta tarbijate ootustele. 

 

Õunakasvatus kuulub Eestis alternatiivsete tegevusalade hulka (Univer et al., 2012). Eestis oli 

2001. aastal õunaistandikke 10 500 ha, 2010. aastaks oli istandike pind kahanenud 3300 

hektarini (Eesti Statistika). Õunaaedade pindala on vähenenud peamiselt vanade istandike 

likvideerimise tõttu (Univer et al., 2012). Eesti kliima on õunakasvatuseks küllaltki karm ning 

maailma tähtsamad sordid siin vastu ei pea. Suurte pakastega hävivad ka vastupidavamate 

sortide paljud puud (Kask, 2012). Uute sortide sobivuse hindamiseks on vaja lisaks Eesti 

kliimas vastupidavusele, saagikande algusele ja saagikusele ka hinnata viljade kvaliteeti.  

 

Tarbija jaoks muudavad vilja atraktiivseks eelkõige visuaalsed omadused ‒ välimus, suurus, 

ühtlus, värv ja värskus (Ionica et al., 2011). Tähtsad on ka maitse, aroom, viljaliha tekstuur 

(tugevus), toiteväärtus ja tervislikkus. Nende omaduste seast on tarbijatele kõige olulisemad 
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viljaliha tugevus ja aroom. Tarbijate rahulolu uuringud on näidanud, et tarbijale vastuvõetavat  

õunte kvaliteeti on võimalik prognoosida mahla kuivaine ning viljaliha tugevuse mõõtmistega 

(Hoehn et al., 2003).  

 

Alates 2000. aastast on Eestis aretatud mitmeid uusi õunasorte. Uurimist vajab nende sortide 

kvaliteedi muutumine säilitusperioodil. Katse tulemustel põhjal oleks võimalik anda tootjatele 

soovitused säilitamiseks. 

 

Käesoleva uurimistöö hüpoteesiks on, et uute Eesti õunasortide seas leidub selliseid, mis on 

hea viljade kvaliteedi ja säilivusega. 

 

Uurimistöö eesmärgiks on selgitada uute Eesti õunasortide viljade: 

 1) suurusklassidesse jagunemine; 

 2) viljaliha tugevus ja mahla kuivaine muutumine säilitusperioodil; 

 3) tarbimisaeg. 

 

TÄNUSÕNAD 

juhendajale Neeme Univerile. Katsetöö toimus EMÜ PKI Polli Aiandusuuringute Keskuses 

2013.‒2014. aastal. 
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1.KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Õunakasvatusest Eestis 

 

Õunapuude kasvupind on 2001. aastast pidevalt vähenenud. Kui 2001. aastal oli õuna- ja 

pirniaedade pindala 10,5 tuhat hektarit, siis 2012. aastal 3,1 tuhat hektarit (joonis 1). Seega on  

õuna- ja pirniaedade pindala viimase üheteistkümne aastaga vähenenud kolm korda. Õuna- ja 

pirniaedade pindala vähenemine tuleneb peamiselt vanade istandike amortiseerumise ja nende 

likvideerimise tõttu.  
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Joonis 1. Õuna- ja pirniaedade kasvupind (tuhat ha) Eestis aastatel 2001- 2012 (Eesti 

Statistika andmetel). 

 

 

Kodumajapidamiste ja põllumajanduslike majapidamiste õuna- ja pirniaedade kogupindala oli 

2012. aastal 3140 hektarit. Põlumajanduslikes majapidamiste (kasvatus müügiks) õuna- ja 

pirniaedade pindala oli  2012. aastal 1696 hektarit, mis on üle 50% kõigi aedade 

kogupindalast. Kõige enam tegeletakse õunte müügiks kasvatamisega Tartu (332 hektarit), 
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Viljandi (178 hektarit ) ja Põlva maakonnas (150 hektarit) (joonis 2). Vähem kasvatatakse 

õuna- ja pirnipuid Lääne ja Ida- Viru maakonnas, kus on üldiselt ka kõige ebasoodsamad 

tingimused viljapuude kasvuks.  
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Joonis 2. Õuna- ja pirnipuude kasvupind (ha) põllumajanduslikes majapidamistes maakonniti 

2012. aastal (Eesti Statistika andmetel). 

 

 

Õunakasvatus on Eestis märksa populaarsem kui pirnikasvatus. 2001. aasta 

põllumajandusloenduse andmetel kasvatasid õunu müügiks 681 majapidamist, samas pirne 

kasvatati vaid 67 majapidamises. Müügiks kasvatatavate õunapuude kasvupind 2001. aastal 

oli 792 hektarit, kusjuures pirnipuude kasvupind samal aastal oli 10 hektarit, seega 

kasvatatakse õunapuid ligi 80% suuremal pindalal kui pirnipuid. Veel selgus 2001. aastal 

korraldatud põllumajandusloendusest, et õunapuid kasvatati kokku 158 798 

kodumajapidamisest, kus kokku kasvas 1 018 500 õunapuud. Sellest võib järeldada, et 

õunapuu on Eestis valdavalt koduaia kultuur. 
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2007. aasta andmetel on Eestis õunu müügiks kasvatavate majapidamiste seas kõige 

populaarsem Eestis aretatud sort ’Tellissaare’ (15 365 puud), mis soovitussortimendis on 

kirjas koduaiasordina (Eesti Statistika andmebaas) (lisa 1). Populaarsuselt teine on samuti 

Eestis aretatud ning soovitussordimendis äri- ja koduaiasordina olev ’Talvenauding’ (15 250 

puud). Oluliselt alla ei jää vene sort ’Antonovka’ (12 955 puud) ja USA-st pärit ’Cortland’ 

(11 307 puud). Üle kümne tuhande puu oli 2007. aastal Kanadast pärit talisorti ’Lobo’ 

(10 796 puud). Eestlaste seas tuntumatest sortidest on esindatud ’Liivi kuldrenett’ (8601 

puud).  Müügiks kasvatatakse veel suvesorti ’Valge klaarõun’ mille puude arv on  1874. 

Tuntumate õunasortide kõrval on istandikes oma koha leidnud uued Eesti õunasordid ’Krista’ 

ja ’Katre’ ning Venemaa sort ’Sinap orlovski’. Sorti ’Krista’, mis kuulub soovitussortimenti 

äri- ja koduaiasordina, on õunu müügiks kasvatatavate majapidamiste peale kokku 3 397 

puud. 

 

Õunakasvatust Eestis takistab ka meie kliima, eelkõige karmid talved. Pärast 2009/2010 

karmi talve jäid meie õunasaagid nii väikeseks, nagu need pole kunagi olnud. Eesti 2011. 

aasta õunatoodang oli umbkaudu ainult 3300–3400 tonni (Kask, 2012). Õunapuud õitsevad 

Eestis üldiselt mai teisel poolel, kümne päeva jooksul. Jahedamal kevadel  juuni alguspoolel. 

Suviõunad küpsevad augustis, talisordid võetakse puult septembris või oktoobri algul. Enamik 

õunasorte kaldub vilja kandma üle aasta, seetõttu vahelduvad head ja halvad saagiaastad. 

Suured külmakahjustused, ka tugevad kevadised öökülmad võivad seda omakorda mõjutada.  

 

 

1.2 Õunapuu sordiaretus Eestis 

 

Arheoloogid on väljakaevamistel Lõuna-Eestis leidnud suureviljaliste õunte seemneid, mis 

pärinevad 13. sajandist (Kask, 2002). Õun oli ainus puuvili, mida muistsed eestlased tundsid 

juba enne sakslaste sissetungi 13. sajandil (Kask, 1995). Õunapuu aiad olid 16. sajandil 

levinud eramõisates. Viljapuid kasvatati Saare, Kudina ja Rääbise mõisas, järgneval sajandil 

on andmeid suurtest aedadest Kolga mõisas, kus 418 kirsipuu kõrval oli ka 72 õunapuud. 

Täpselt ei ole teada, millal Eestis õunapuid kodu juures kasvatama hakati. Ajaloo jooksul on 

kliima olnud muutlik ja eriti külmad talved on mitmel korral mõjunud õunapuu aedadele 

laastavalt (Kask, 2002). Näiteks 1939‒1940 aasta jaanuaris langes temperatuur ‒43.5 °C, siis 

hukkus 69% 2,28 miljonist õunapuust, pärast seda on talvekindlad sordid väga oodatud.  
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Eesti puuviljakasvatus arenes 19. sajandini peamiselt väljapoolt sissetoodud sortide arvel, 

kuna sordiaretusega Eestis veel ei tegeldud. Vanemad teadaolevad Eesti päritoluga sordid on 

‘Tallinna pirnõun‘ ja ‘Suislepp’ (Kask et al., 2010). 19. sajandil levis laiemalt samuti 

amatöörsordiaretus, sajandi teisest poolest pärineb sort ʽPärnu Tuviõunʼ. Sort on aretatud 

kooliõpetaja Jules Treboux poolt Pärnus. 19. sajandil lisandus üks rahvaselektsiooni sort ja 

kaks amatööride poolt aretatud sorti. ‘Liivi sibulõuna’ ja ‘Valge klaarõuna’ aretuslugu 

seostatakse pigem Lätimaa praeguse territooriumiga, kuigi ‘Valge klaarõuna’ ühes 

prantsuskeelses nimevariandis esineb Tallinna tolleaegne nimi Reval (Kask, 1995). Julius 

Aamisepp (1939) arvab, et meil puudub täielik õigus ‘Valget klaarõuna’ oma originaalsordiks 

tunnistada. Sorti ’Liivi kuldreneti’ päritolu on püütud osutada Eestile kuid Julius Aamisepp 

on oma põhjalike uurimistöödega tõestanud, et tegu on siiski Lääne-Euroopa sordiga. 

Õunasorti ‘Paide taliõuna’ võib kindlalt pidada Eesti päritolu sordiks, kuid selle sordi aretaja 

on teadmata. Ülejäänud sortide aretus jääb 20. sajandisse (Kask et al., 2010). 

Amatöörsordiaretus õitses läbi 20. sajandi. Sellest ajast on edukaimad amatööraretajad olnud 

näiteks Otto Kramer, Aleksander Kurvits, Uno Kivistik ja Asta Kask.  

 

Professionaalse sordiaretusega alustati Eestis 1945. aastal Pollis, nüüdse nimega Polli 

Aiandusuuringute Keskuses (Kask et al., 2010). Seal töötas kõigi aegade Eesti edukaim 

õunaaretaja Aleksander Siimon (1900‒1970) (Kask, 1995). Kuni aastani 2000 oli 

registreeritud kuusteist õunasorti. Nende hulgas on seitse silmapaistvamat õunasorti: ʻKajaʼ, 

ʻKoitʼ, ʻLembituʼ, ʻSidrukollane Taliõunʼ, ʻSügisdessertʼ, ʻTalvenaudingʼ ja ʻTiinaʼ. 

 

Väljapaistvamad professionaalsed sordiaretajad 20. sajandil on Aleksander Siimon, Julius 

Eslon, Johannes Parksepp, Artur Jaama, Eevi Jaama ja Jakob Palk. 2002. aastast alates on 

Polli Aiandusuuringute Keskuses aretatud õunasortidest registreeritud kümme sorti, nendest 

sügissordid ʻElsʼ, ʻKaimoʼ,’Kallika, ’Karambaʼ, ʻKristaʼ, ’Kastar’ ja talisordid ʻKaariʼ, 

ʻKatreʼ, Kikitriinuʼ,ʻLiivikaʼ, kõik need sordid on aretanud Kalju Kask.  

 

Õunasortide aretusprogrammide põhiülesanneteks on luua selliseid sorte, mis oleksid turul 

konkurentsivõimelised, talvekindlad, saagikad, kvaliteetsete viljadega, hea haiguskindlusega 

ja sobiksid kasvatamiseks integreeritud taimekaitsega istandikes (Kaufmane et al., 2013).  

 

Hea kvaliteet on alati olnud sordiaretuses kõige olulisem eesmärk, kuid sihtmärk number üks 

on saavutada talvekindlus (Kask et al., 2010. Palju näiteid on selle kohta, kui eriti hea sort ei 
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sobi Eestis kasvatamiseks, sest talvekindlus pole piisav ja esineb talvekahjustusi. 

Talvekindluse kõrval on sama oluline haiguskindlus, näiteks kärntõvekindlate sortide aretuses 

on tehtud esimesi edusamme üle kümne aasta tagasi. Eestis on esimesed viljad nendelt 

sortidelt korjatud 2007. aastal (Kask et al., 2010). 

 

Aretusprogrammide käigus kasutatakse peamiselt ristamist (Kask et al., 2010). Ristamisel 

kasutatakse vanemaid, mis pärinevad kas kohaliku aretuse tulemustest või Lääne- ja Ida-

Euroopa päritolu sortidest. Neid kasutatakse nii hea talvekindluse saavutamiseks kui ka 

kvaliteetsete viljade, kõrge saagikuse ja haiguskindluse allikatena.  

 

Lätis ja Eestis on modernse puuvilja kasvatusse sobivate sortide aretus toimunud 

intensiivsemalt üle kümne aasta, kuid soovitussortimendi valik on endiselt uurimise protsessis 

(Ikase et al., 2008). Lätis on äriaedades kasvatamiseks soovitatud üle kahekümne sordi. Eestis 

jääb äriaedadesse soovitatavate sortide arv alla kümne. Kuna aretusprotsess on pikk ja kulukas 

töö, siis hinnatakse uusi sorte koostöös kasvatajatega (Kaufmane et al., 2013). Kuid tarbijate 

vastuvõtlikkust uutele sortidele pole siiani otseselt uuritud.  

 

Taimesordid, aretusmaterjal ja rahvaaretised on loodud pikaajalise töö tulemusena ning neid 

tuleb säilitada mitte ainult kui bioloogilist mitmekesisust vaid kui ka inimkonna 

kultuuriväärtust. Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamisega 

alustati Eestis 1994. a. rahvusvaheliste koostööprojektide raames ning riiklik programm 

kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt 2002. a. Viljapuude geneetilise ressursi säilitamisega 

tegeleb Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskus (Kask, 2002).  

 

 

1.3 Õunte kvaliteet  

 

Uue sordi turule tuleku lahutamatuks osaks  on nende testimine, et selgitada kas uute sortide 

omadused vastavad tarbijate ootustele (Ikase et al., 2008). Tarbija teeb õunte valiku 

ajendatuna hinna ja kvaliteedi vahelisest kompromissist (Harker et al., 2008). Viljade 

kvaliteet on oluliseks teguriks tarbija ostuotsuse langetamisel, kui  kvaliteet vastab tarbija 

ootustele, saavutatakse tarbija rahulolu (Harker et al., 2003).  Kuigi pole kahtlust, et tarbija 

jaoks on viljade kvaliteet määrava tähtsusega, erinevad siiski tarbijate eelistused riigiti.  

Õunatootja jaoks määrab viljade kvaliteet tootmise tulukuse, seetõttu on seda uuritud väga 
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laialdaselt (Neilsen et al., 2009). Vilja kvaliteet koosneb mitmest komponendist – sisemistest 

ja välimistest (morfoloogilised, füüsikalised, biokeemilised ja organoleptilised) näitajatest. 

Välimised näitajad on näiteks viljade suurus ja värvus ning sisemised näitajad viljaliha 

tugevus ja mahla kuivaine sisaldus (Skendrović Babojelić et al., 2007, Neilsen et al., 2009).  

 

Tänapäeval on kvaliteet kõige olulisem faktor, et sort oleks turul edukas on oluline teada, 

milliseid näitajaid kasutatakse kvaliteedi määramiseks (Skendrović Babojelić et al., 2007). 

Olulisteks viljade kvaliteedi näitajateks peetakse vilja massi ja suurust, viljaliha tugevust, 

mahla kuivaine sisaldust, happesust ja viljakesta värvust.  Mitmed tegurid võivad mõjutada 

viljade kvaliteeti, mõned on inimeste poolt kontrollimatud tegurid – ilm, asukoha sobivus, 

sordi geneetiline potentsiaal (Neilsen et al., 2009). Kuid on ka tegurid, millega on võimalik 

teadlikult mõjutada viljade kvaliteeti, nendeks on sort, pookealus, ökoloogilised nõuded, 

agrotehnoloogia, koristamine ja säilitamine (Skendrović Babojelić et al., 2007, Neilsen et al., 

2009). Kvaliteeti ei saa võtta kui fakti, see muutub ajaga nagu muutuvad ka tarbijate maitse-

eelistused (Skendrović Babojelić et al., 2007). 

 

Kvaliteedi kõrval on olulised ka bioloogilised väärtused, mis rahuldaksid inimese vajadused 

väärtuslike toitainete suhtes (Skendrović Babojelić et al., 2007). Õuntes on suur hulk 

vitamiine, orgaanilisi happeid, lahustuvat kuivainet ja kiudaineid. Õunte keemiline koostis on 

väga keeruline, see koosneb lugematul hulgal orgaanilistest ja anorgaanilistest ühenditest, 

mikro- ja makrobiogeensetest elementidest (Skendrović Babojelić et al., 2007). 

 

Kvaliteedi määramiseks ja viljade kontrollimiseks on vaja kasutada asjakohaseid 

kvaliteedinäitajaid ning arvesse võtta ka sensoorseid omadusi, toiteväärtust, keemilist 

koostist, mehaanilist väärtust, deformatsiooni ja muid puuduseid. Kvaliteedi mõõtmise 

instrumente kasutatakse teadusuuringutes ja tarbijate rahulolu uuringutes, sensoorseid 

hinnanguid kasutatakse üldjuhul vähem (Skendrović Babojelić et al., 2007).  

 

Uuringutes käigus on välja selgitatud, et tarbijate vastuvõtlikkust õunasordile on võimalik 

ennustada instrumentaalsete mõõtmistega. Näiteks mahla kuivaine mõõtmine 

refraktomeetriga, orgaaniliste hapete mõõtmine ja viljaliha tugevuse mõõtmine 

penetromeetriga (Hoehn et al., 2003). On kindlaks tehtud, et sordi ʻGolden Deliciousʼ puhul 

on tarbijale vastuvõetav tarbimisküpsete õunte minimaalne mahla kuivaine sisaldus  12% 

Brix˚ ja viljaliha tugevus 45 N (njuutonit). Sordi ʻElstarʼ viljaliha tugevus peaks ületama jõu 
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45 N (njuutonit) ja mahla kuivaine sisaldus samuti üle 12%. Sordi ʻGalaʼ viljaliha tugevus 

peaks olema rohkem kui 55 N (njuutonit). Selle sordi puhul hindasid tarbijad rohkem 

aromaatsust ja mahlakust kui viljaliha tugevust. 

 

1.3.1 Viljaliha tugevus 

 

Õunte kvaliteedi üks olulisemaid näitajaid on viljaliha tugevus (Plocharski et al., 1999). 

Viljaliha tugevus on omadus, mis on mõjutatud mitmetest koristuseelsetest- ja järgsetest 

faktoritest  (Khanizadeh, 1999).  Mitmete tarbijauuringute tulemusena on selgunud, et 

tarbijale vastuvõetav tarbimisküpsete õunte minimaalne viljaliha tugevus on sorditi erinev, 

kui üldjoontes jääb 44‒45 N juurde (Prange et al., 1993;DeEll et al., 2001; Hoehn et al., 

2003). 

 

Viljaliha tugevus on sisemise kvaliteedi näitaja, mille järgi hinnatakse viljade küpsust ning 

selgitatakse välja sordile sobiv koristusaeg (Lehman-Salada, 1996, Sasnauskas et al., 2008). 

Selle näitaja alusel saab lisaks hinnata saagi koristusjärgset kvaliteeti (Sasnauskas et al., 

2008). Kuna viljaliha tugevust peetakse oluliseks kriteeriumiks õunte kvaliteedi puhul, 

peaksid sellele tähelepanu pöörama õunakasvatajad ning eelkõige aretajad (Babojelic et al., 

2007). Otseselt võib viljaliha tugevus mõjutada tarbija rahulolu, sest see näitaja on kasutusel 

kvaliteedi kriteeriumina Euroopas, mujal kasutatakse kriteeriumina ka küpsusastet (Robinson, 

2003).  

 

Õunad hakkavad pehmenema pärast täisküpsusesse jõudmist (Robinson, 2003). Viljaliha 

tugevust peetakse viljade küpsusastme näitajaks, mida mõjutavad koristuseelsed tegurid –  

hooaeg, viljapuuaia asukoht, toitainete kättesaadavus ja päikesevalgus. Koristusjärgsetest 

teguritest mõjutab viljaliha tugevust viljade küpsusaste koristushetkel, säilitamistingimused,  

kõige rohkem aga säilitustemperatuur (Khanizadeh, 1999; DeEll, 2001). Mitmete katsete 

tulemusena on selgunud, et viljad pehmenevad ligi 20 korda kiiremini säilitustemperatuuril 

+21 °C võrreldes temperatuuriga 0 °C (Khanizadeh, 1999).  

 

Õunte viljaliha tugevus on omadus, mille järgi saab hinnata viljade säilitamist (Babojelic et 

al., 2007). Koristusjärgne viljade pehmenemine on üks suurimaid probleeme, millest 

tulenevad kvaliteedikaod nii kasvatajatele kui ka edasimüüjatele üle kogu Euroopa (Róth et 

al., 2005). Oluline on teada faktoreid, mis mõjutavad õunte pehmenemist, ainult nii on 



13 

 

võimalik tagada kvaliteetsete õunte pakkumine aastaringselt. Kiire koristusjärgne 

pehmenemine on tingitud viljade liiga kiirest küpsemisest. Kaks peamist põhjust, miks õunad 

pehmenevad on aurumisest tingitud veekadu ja rakuseina lagunemine ensüümide aktiivsuse 

tõttu. Aurumisest tingitud veekadu mõjutab rakkude tardunud olekut, need rakud omavad 

mõju kõvadusele. Rakuseina lagunemine ensüümide aktiivsuse tõttu põhjustab rakuseinte 

mehhaanilist tugevuse langust ehk viljaliha tugevust (Róth et al., 2005). 

 

Katsete põhjal on leitud seos vilja suuruse ja viljaliha tugevuse vahel, nimelt on suurematel 

viljadel koristamise ajal üldjuhul pehmem viljaliha kui väikestel viljadel ning vananemisel 

kaotavad suured viljad rohkem oma viljaliha tugevusest kui väikesed viljad (Pitts et al., 

1997). Õunte kudede füsioloogiat uurides on leitud, et suured õunad on pehmema viljalihaga 

kui väiksemad. On kindlaks tehtud, et olenemata õuna suurusest on rakkude arv õunas püsiv  

see tähendab, et suurel õunal on suuremad rakud. Samuti on suurematel õuntel suurem 

rakuvaheruum kui väikestel õuntel. Nii suuremad rakud kui ka suurem rakuvaheruum 

tekitavad suurema pinge rakuseintele. Seepärast väidetakse, et suurel õunal on nõrgem kude, 

kui väikesel õunal ning suured õunad pehmenevad kiiremini kui väikesed  (Pitts et al., 1997).  

 

Viljaliha tugevust määratakse penetromeetriga, tavaliselt poolitatud õunast, mille üks pool on 

värvunud punaseks ja teine mitte. 11 millimeetri pikkune sond surutakse kuni 8 millimeetri 

sügavusele viljalihasse (Lehman- Salada, 1996). Jõudu rakendatakse risti lõikepinda sujuva 

liikumisega 2-3 sekundi jooksul. Tulemused avaldatakse üldjuhul njuutonites (N). 

Penetromeetriga mõõtmist nimetatakse nii öelda „rõhu testiks”, mis näitab kui suurt jõudu on 

vaja rakendada, et purustada viljaliha parenhüümi rakke.  

 

1.3.2 Mahla kuivaine sisaldus 

 

Mahla kuivaine sisaldus on hea suhkrute sisalduse indikaator, sest mahla kuivainest 

moodustavad enamuse suhkrud (Ionica et al., 2011). Mahla kuivaine sisaldus kasvab, kui 

õunad küpsevad ja valmivad, peamiselt selle arvelt et tärklis muundub suhkruteks (Watkins, 

2003). Seda peetakse pigem kvaliteedinäitajaks kui küpsuse indeksiks, mis on mõjutatud 

mitmetest koristuseelsetest teguritest. Mahla kuivaine sisalduse näitaja abil määratletakse 

konkreetse sordi kvaliteeti (Harker et al., 2008). Hulgimüüjad kasutavad viljaliha tugevuse 

näitaja kõrval ka mahla kuivaine sisalduse indeksit kvaliteedi kriteeriumina.  
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Tarbijate rahulolu õunte kvaliteediga näitab nii viljaliha tugevus kui ka mahla kuivaine 

sisaldus. Õun, millel on pehmem viljaliha ja kõrge mahla kuivaine sisaldus võib olla tarbija 

poolt aktsepteeritav, kuid sama vili madala kuivaine sisaldusega mitte. Madal mahla 

kuivainesisaldus võib olla põhjustatud kasvutingimustest, eelkõige kasvuaegsetest madalatest 

temperatuuridest ja mulla toitainete sisaldusest (Begić-Akagić  et al., 2011).  

 

Mahla kuivaine sisalduse mõõtmiseks kasutatakse digitaalset refraktomeetrit, mille tulemused 

avaldatakse protsentides (Brix %). Rekfraktomeeter mõõdab murdumisnäitaja, mis näitab kui 

palju on valgusvihk „painutatud” kui see läbib mahla. Refraktomeetriliselt mõõdetud 

rakumahla kuivaine sisaldusest suurema osa moodustavad suhkrud (Mitcham et al., 1996). 

 

1.3.3 Säilituskadu 

 

Õunad pannakse pärast koristamist hoidlasse säilima, et oleks võimalik tarbijatele 

aastaringselt pakkuda värskeid õunu (Sever et al., 2010). Õun on kaup, millel on kalduvus 

pärast saagikoristust kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt kaotada oma väärtust (Jan et al., 2012). 

Ladustamise ajal on suureks ohuks seenhaigused, mis põhjustavad suurt saagikadu ja 

majanduslikku kahju (Sever et al., 2010).  Anderson (1956) on öelnud, et 1950ndatel ulatusid 

koristusjärgsed kaod 80%-ni,  kohati isegi 90%-ni. Tänapäeval on koristusjärgsed kaod 

väiksemad. Kirjanduse andmetel on õuntel koristusjärgselt peamisteks patogeenideks 

rohehallitus (Penicillium expansum Link), hahkhallitus (Botrytis cinerea Pers), 

õunamoniliinia (Monilinia fructigena) (Sever et al., 2010).  

 

Säilivust ei mõjuta mitte ainult haigustekitajad. Koristusjärgne kvaliteet ning koristusel 

tekkivad kaod võivad sõltuda sordist, viljelusviisist, viljade toitainete sisaldusest, koristusajast 

ning säilitamistingimustest (Jan et al., 2012). Säilivuse pikendamiseks ja koristusjärgsete 

kadude vähendamiseks tuleb hoolikalt valida õunasorti ning viljad tuleks koristada 

optimaalses staadiumis. Optimaalsest koristusajast hiljem koristatud õunte säilivus halveneb. 

Lisaks peaks täpselt jälgima viljapuude toitainetega varustatust (Kvikliené et al, 2008, Jan et 

al., 2012). 

 

Viljad, mida soovitakse säilitada, ei ole otstarbekas koristada tarbimisküpsuses. Selles 

küpsusastmes on viljadel suurem soodumus mehhaanilistele vigastustele, need on lühikese 
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säilivusajaga ning on vastuvõtlikud patogeenidele ja füsioloogilistele häiretele (Jan et al., 

2012). 

 

Säilitamise ajal viljadele tekkiva mädaniku ulatus ning tekkimise aeg sõltub sordist, 

koristusajast ja vegetatsiooniperioodi klimaatilistest tingimustest (Valiuškaite et al., 2006).  

Sortidega ’Ligol’ ja ’Lodel’ läbi viidud katsetest selgus, et rohkem mädanikke esines viljadel, 

mis on koristatud hiljem, oluliselt vähem mädaplekke esines viljadel, mis olid koristatud 

optimaalses küpsusastmes. Kui viljade küpsemisperioodil on külm ja niiske ilm, soodustab 

see seenhaiguste esinemissagedust. Varakult korjatud viljad on väiksemad, nende pinnal on 

säilitamisühik suurem (Kvikliené et al., 2008). Vee aurustumise hulk sõltub viljade pinnast, 

seetõttu väiksemad viljad kaotavad oma kaalu kiiremini. Liiga hilja koristatud viljad on sageli 

üle küpsenud ning kõik füsioloogilised protsessid on käimas, see raskendab säilitamist isegi 

optimaalsetes tingimustes. Optimaalsel ajal koristatud viljadel võivad olla sellised 

organoleptilised omadused, mis võimaldavad vilju säilitada rohkem kui kuus kuud (Cesals et 

al., 2006, Kvikliene et al., 2008).  

 

1.3.4 Viljade suurus  

 

Õuna suurus on õunakasvataja jaoks seotud kasumiga (De Salvador et al., 2006). Tarbija 

jaoks on õuna suurus üheks kvaliteedi näitajaks (Schotzko, 1985). Leitud on seos vilja 

suuruse ja vilja massi vahel ning et tiheda võraga puudel on üldiselt väiksemad õunad kui 

hõredal puul (De Salvador et al., 2006). 

 

Viljade suurus määratakse kindlaks ristlõike suurima läbimõõdu alusel (Õunte 

turustamisstandard). Turustamisel peab õuna miinimumsuurus ristlõike läbimõõduna olema 

60 mm. Väiksemad viljad on vastuvõetavad juhul kui toote Brixi näitaja on suurem kui 10,5° 

Brix või sellega võrdne. Euroopa Liidu määruses on sätestatud, et õunad jaotatakse kolme 

kategooriasse sõltuvalt kas diameetrist või kaalust – ekstra, I klass ning II klass (De Salvador 

et al., 2006). Viljad, mille diameeter on <60 mm pole standardsed. 

 

Õuna suurus määratakse kindlaks rakkude hulga järgi, mis on õunas. Vilja suuruse puhul 

mängib rolli rakkude arv, iga raku suurus ning õhuruum rakkude vahel. Keskmise suurusega 

õunas on umbes 50 miljonit rakku. Mõne õuna puhul on nii, et suures viljas on rohkem rakke 

ja mõnel juhul on rakud lihtsalt suuremad (Hirst, 2013).  
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Õunatootjad eesmärk on toota pigem suuremaid vilju. Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid 

tootjad arvestama teguritega, mis mõjutavad viljade suurust. Vilja suurust mõjutavad 

geneetilised, kasvukeskkonna ning agrotehnoloogiaga seotud tegurid. Geneetilistest teguritest 

mõjutab viljade suurust kõige rohkem sort. Sordi geneetilisest päritolust sõltub nii rakkude 

arv kui nende suurus. Näiteks ploomilehise õunapuu (kitaika) viljad jäävad alati väikesteks 

olenemata sellest, kuidas neid kasvatada. Kõige lihtsam viis saada suuri vilju on kasvatada 

sorti, millel on eeldus  kasvatada suuri vilju (Hirst, 2013). 

 

Agrotehnoloogilistest teguritest mängib viljade suuruse puhul enim rolli viljade arv puu 

kohta. Viljade arvu puul saab kasvataja otseselt mõjutada üleliigsete viljade harvendamisega. 

Viljade harvendamise peamine eesmärk on eemaldada puult väikseimad viljahakatised, et 

kindlustada potentsiaalsete suurte viljade korralik kasvamine. Mida varem harvendada 

üleliigseid vilju, seda paremini mõjub see allesjäänud viljade suurusele. Teistes 

agrotehnoloogilistest võtetest mõjutavad viljade suurust puu võralõikus, tolmeldamine, 

väetamine ning mullaharimine (Hirst, 2013). 

 

Kasvukeskkonnateguritest mõjutavad viljade suurust enim temperatuur ja valgus.  

Kasvuperioodi alguses toimub rakkude jagunemine, hilisemas kasvustaadiumis aga rakkude 

kasvamine. Soe kasvuperiood suurendab viljade suurust, pakkudes eelkõige soodsaid 

tingimusi rakkude suurenemisele (Hirst, 2013). 
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2. KATSETINGIMUSED JA METOODIKA 

2.1 Katseala asukoht ja mullastik 

 

Katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuses, Viljandimaal, Karksi 

vallas. Katseaiad asuvad Sakala kõrgustikul, kus aluskivimiks on devoni liivakivi ja savi. 

Valdavalt on selles piirkonnas pinnakattematerjaliks ja mulla lähtekivimiks punakaspruun 

põhimoreen. Katseaed kuulub Lõuna-Eesti näivleetunud (LP) ja leetunud muldade (Lk) 

valdkonna Tõrva-Abja allvaldkonda. Põllumuldade keskmine boniteet on 45-55 puntki 100- 

punktilises süsteemis (Reintam, 2002). 

 

Katsealal on üldiselt nõrgalt leetunud mullad (LkI). Muldade lõimiseks on keskmine liivsavi, 

huumushorisonti tüsedus on 20-25 cm, huumuse sisaldus 2,05%. Põhjavesi on 1,5-2 meetri 

sügavusel. P2O5 on 16 mg 100 grammis mullas, K2O on 20 mg 100 grammis mullas, pHKCl 

6,8 (Reintam, 2002). 

 

 

2.2 Katseaastate agrometeoroloogilised tingimused 

 

Klimaatiliselt kuulub Polli Sise-Eesti kliimavaldkonda ja Lõuna-Eesti allvaldkonda, kus 

aktiivsete õhutemperatuuride summa aastas ületab 1750 ºC. Öökülmadeta perioodi pikkus on 

130–140 päeva. Keskmine sademete hulk aastas on 700–750 mm, sellest aktiivse taimekasvu 

perioodil 300–325 mm (Eesti Entsüklopeedia).  

 

Vegetatsiooniperiood algab Lõuna-Eestis keskmiselt 18. aprillil. Temperatuur langeb püsivalt 

alla +5 ºC kas oktoobri viimastel päevadel või novembri alguses. Taimekasvuperiood, kui 

õhutemperatuur on püsivalt üle +5 °C, vältab Eestis keskmiselt 175-195 päeva (Keppart, et 

al., 2006). 

 

Katseaastate ilmastiku andmed pärinevad Polli Aiandusuuringute Keskuse automaat-

ilmajaamast METOS ning võrdlusena on toodud Viljandi Meteoroloogiajaama paljude aastate 

(1961‒2003) keskmised andmed.  
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Polli 2013. a. vegetatsiooniperioodi (aprill kuni august) kõige külmem kuu oli aprill, 

keskmine temperatuur oli selles kuus +3,4 °C (joonis 3). Võrreldes Viljandi paljude aastate 

keskmise temperatuuriga (+4,7 °C) oli Polli temperatuur 1,3 °C võrra madalam. Madalaim 

temperatuur oli aprillis ‒11,9 °C, seejuures kõrgeim temperatuur +16 °C. Maikuus vaheldusid 

soojemad ilmad jahedamatega. Maikuu keskmine temperatuur Pollis oli +14°C, see on 

Viljandi normaalsest maikuisest temperatuurist 2,9 °C võrra kõrgem (joonis 3). Maikuu 

jooksul oli madalaim temperatuur ‒1,8 °C,  kõrgeim temperatuur +27,9 °C. Polli kõige 

soojem kuu oli juuni, kui keskmine temperatuur oli +17,4 °C, Viljandi normaalne temperatuur 

on olnud juunis +15,1°C. Suurim mõõdetud temperatuur selles kuus +30 °C, samas vähim 

temperatuur on +5,6 °C.  

 

Juulikuu keskmine temperatuur oli +17,1 °C, mis on kõrgem Viljandi normaalsest 

temperatuurist (+16,9 °C) (joonis 3). Kõige jahedamal päeval mõõdeti temperatuuriks +6,6 

°C, see on ligi 10 °C madalam Viljandi paljude aastate keskmisest temperatuurist. Kõige 

soojemal päeval oli Pollis +28,2 °C. August oli samuti keskmise temperatuuri poolest veidi 

soojem võrreldes Viljandi normaalse temperatuuriga, vastavalt +16,3 °C ja +15,7 °C. Augusti  

kõrgeim temperatuur oli +31,1 °C, see oli kõigi viie kuu lõikes kõrgeim temperatuur. Samuti 

esines päevi, mis olid keskmisest temperatuurist oluliselt jahedamad, vähim temperatuur 

augustikuus oli +3,8 °C. Antud katseaasta mai, juuni, juuli ja august olid Viljandi paljude 

aastate normaalsest temperatuurist soojemad. 2013. aasta aprill oli Viljandi normaalsest 

temperatuurist jahedam.  
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Joonis 3. 2013.a vegetatsiooniperioodi keskmised õhutemperatuurid Pollis võrrelduna Viljandi 

Meteoroloogiajaama 1961.-2003. a. keskmisega. 

 

 

Aprilli sademete hulk oli normi lähedane (36 mm) ja see moodustas Viljandi keskmisest 

sademete hulgast 97% (joonis 4). Maikuu oli vegetatsiooniperioodi kõige sajusem, sademeid 

oli summaarselt 80,4 mm, seejuures on olnud maikuu Viljandi paljude aastate keskmine 

sademete hulk 50 mm. Kõige vähem sadas juunikuus, kui sademeid oli 35,2 mm, mis 

moodustab Viljandi normist ainult 45%. Juulis ja augustis oli samuti sademeid vähem 

võrreldes normiga.  
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Joonis 4. 2013.a vegetatsiooniperioodi sademete summa Pollis võrrelduna Viljandi 

Meteoroloogiajaama 1961.-2003. a. sademete summaga. 

 

 

2.3 Katsemetoodika 

 

Katse viidi läbi viie Eesti päritolu õunasordiga: ’Kaari’, ’Kikitriinu’, ’Krista’, ’Liivika’ ja 

kontrollsordiks oli ’Talvenauding’. Õunad pärinevad Polli Aiandusuuringute Keskuse 

katseistandikust (+58° 7' 35.88"N, +25° 32' 53.02"E), mis rajati 2008. aastal. Istutusskeem on 

4×2 meetrit, igat sorti istutati 5-10 puud. Katsesordid on poogitud nõrgakasvulisele 

pookealusele B396. Õunad koristati esimesel septembri nädalal, välja arvatud ’Talvenauding’, 

mis koristati septembri teisel nädalal. 

 

Suurusklassid 

Katsesortide vilja suuruse määramiseks sorteeriti ca 10 kg juhuslikult valitud õunu kolmes 

korduses suurusklassidesse vilja ristlõike suurima läbimõõdu alusel järgmiselt: <60 mm, 60-

65 mm, 65-70 mm ning >70 mm. Vilja ristlõike läbimõõt mõõdeti digitaalse nihkkaliibriga, 

mille LCD-ekraanilt loeti näit (mm). Seejärel kaaluti erinevate suurusklasside õunad (kg) ja 

hiljem arvutati iga suurusklassi osatähtsus (%). 
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Säilituskatse 

Igast sordist pandi säilima ca 10 kg õunu (kolmes korduses) plastkastidesse, mida säilitati 

tavaatmosfääriga hoidlas õhutemperatuuril +2±1 °C ning 62‒87% õhuniiskuse juures. 

Oktoobris, novembris, detsembris ja jaanuaris määrati õunte viljaliha tugevus ja mahla 

kuivaine sisaldus.  

 

Viljaliha tugevus mõõdeti TMS-Pro penetromeetriga, mille 11 mm läbimõõduga sond suruti 8 

mm sügavusele viljalihasse, millelt on eelnevalt eemaldatud viljakest. Sondi viljaliha 

läbistamise kiirus on 60 mm min
-1

. Tugevus määrati maksimumjõuna njuutonites (N). Igal 

sordil mõõdeti viljaliha tugevust viieteistkümnest viljast. Vili lõigati pikuti pooleks, jälgiti, et 

üks pool oleks punaga ja teine värvumata. 

 

Mahla kuivainesisaldus õuntes määrati digitaalse refraktomeetriga (Ivymen Optic System 

WYA-1S). Refraktomeetri skaalalt loeti näit (°Brix). Igal sordil mõõdeti kuivainesisaldust 

kolmest viljast. 2‒3 tilka uuritavat lahust tilgutati refraktomeetri liikumatule prismale. 

Kuivaine sisalduse mõõtmiseks lõigati õunast viil, millest pressiti pressi abil tilk mahla 

refraktomeerti alusele. 

 

Säilituskao moodustas tervete õunte massikadu ja riknenud õunte mass. Säilituskadu määrati 

protsentuaalselt säilima pandud õunte algkaalust alates novembrist igal kuul. Katse loeti 

lõpetatuks, kui säilituskadu ületas 20%. 

 

Katseandmete analüüsimiseks teostati ühefaktoriline dispersioonanalüüs. Andmetöötluse abil 

arvutati aritmeetilised keskmised ja variantide vaheliste erinevuste võrdlemiseks leiti 

piirdiferentside väärtused 95% usutavuse juures (PD95% ).  
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2.4 Katsematerjali iseloomustus 

2.4.1. Õunasordid 

 

’Kaari’  

Sordi on Polli Aiandusuuringute Keskuses aretanud Kalju Kask (Jänes et al., 2006). ’Kaari’ 

pärineb 1967. aastal vabalt tolmeldunud ’Antonovka’ seemnest. Sordikandidaadiks valiti 

2000. aastal, enne seda oli Polli tootmisaias kasvatud kakskümmend aastat (Kask, 2010). 

’Kaari’ on 2003. aastast sordiks vormistatud. 

 

Õun on keskmise suurusega, ümar või laimunajas (Jänes et al., 2006) Õuna põhivärvus on 

valkjaskollane, varieeruva tugevusega punane kattevärvus, tumedamate triipudega (Kask, 

2010) (lisa 2). Viljaliha on valge, tihe ja mahlane, hea hapukasmagusa maitsega. ’Kaari’ on 

talisort, mille tarbimisaeg on sügisel või talve algupoolel. Polli keemialaboris on kolme aasta 

andmetel selgunud, et õun sisaldab keskmiselt suhkruid 8,9%, õunhapet 0,68% ja C-vitamiini 

0,15m%. Puu on keskmise kasvutugevusega, hõreda võraga (Kask, 2010). Puu jõuab varakult 

kandeikka ning on saagikas. Puu on hea talvekindlusega, haiguskindluselt keskmine või hea 

(Jänes et al., 2006)  

 

’Kikitriinu’  

Sort on aretatud Kalju Kase poolt Polli Aiandusuuringute Keskuses ’Tiina’ x ’Talipirnõun’ 

ristamisel 1978. aastal (Jänes et al., 2006). ’Kikitriinu’ on sordiks vormistatud 2003. a. ja 

kaitse alla võetud 2009. aastast. Läti Riiklikus Aiandusuuringute Keskuses läbi viidud katsete 

põhjal anti 2009. aastal välja sordikaitsetunnistus. 

 

Õun on keskmise suurusega laimunajas (Kask, 2010) Vilja põhivärvus on rohekaskollane, 

nõrk roosakaspruun kattevärvus katab poole viljast (lisa 3). Rohekasvalge viljaliha on tihe ja 

mahlane, maitselt magus ja meeldivalt vürtsikas. ’Kikitriinu’ on sügis- ja talisort, mille 

tarbimisaeg on oktoobrist veebruarini (Jänes et al., 2006). Puu on keskmise või tugeva 

kasvuga (Kask, 2010). Võraoksad kinnituvad hea nurga all, tugevasti tüve külge. Puu on hea 

talve- ja haiguskindlusega Puu on saagikas ning varase viljakande algusega, kannab peamiselt 

rõngasokstel (Jänes et al., 2006). 
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’Krista’ 

Sort on aretatud Pollis Kalju Kase poolt, külvates perspektiivse seemiku L25 1978. aastal 

korjatud vabatolmlemise seemne (Kivistik, 2012). Aastal 2004 võeti sort Eesti 

soovitussortimenti (Kask, 2010). Sobib kasvatamiseks nii kodu- kui ka äriaedades (Kivistik, 

2012). Sort on võetud sordikaitse alla 2007. aastal. 

 

Õun on keskmise suurusega (100‒200 grammi), ümar või laiümar (Jänes et al., 2006; Kask, 

2010) Õuna põhivärvus on valkjaskollane,  erk kattepuna esineb väiksemas või suuremas 

ulatuses, mis teeb vilja väga ahvatlevaks (Kask, 2010; Kivistik, 2012) (lisa 4). Viljaliha on 

tihe ja kollakasvalge, mahlane ja magushapu. Polli Aiandusuuringute keskuses üheksa aasta 

katsete tulemusena on selgunud, et õunas on suhkruid 8,6%, õunhapet 0,67% ja C- vitamiini 9 

m% (Kask, 2010). Õunad saavad koristusküpseks septembri teisel poolel (Kivistik, 2012). 

Sorti ’Krista’ on kuulub sügisõunte hulka, aga on selgunud, et heas hoidlas on võimalik 

säilitada märtsikuuni (Kask, 2010).  

 

Puu on keskmise kasvuga, varase viljakande algusega ja saagikas (Jänes et al., 2006; Kask, 

2010). Talvekindlus on keskmine ja haiguskindlus hea, kärntõppe nakatub vähe. Hea 

väljumisnurgaga oksad kinnituvad tugevalt tüvele (Kask, 2010). 

 

’Liivika’ 

Sort on aretatud Polli Aiandusuuringute Keskuses, aretajaks Kalju Kask (Kask, 2010). Ristati 

seemikud L8 x L25, millest kasvati 124 taime, nende hulgast valiti üks taim 

sordikandidaadiks. Sordi registreerimistaotlus on esitatud 2004. aastal, katsed 

registreerimiseks seni kestavad.  

 

Õun on keskmise suurusega (100-150 grammi), munaja või koonilise kujuga (Kask, 2010) 

Õuna karika ümber on harilikult viis kühmu, mis on mõnikord tugevasti välja arenenud. Õuna 

põhivärvus on rohekas- või valkjaskollane, kattepuna võib olla tugevalt erk või nõrk (lisa 5). 

Viljaliha on rohekasvalge, tihe ja mahlane, maitselt magushapu. Pollis tehtud katsed on 

näidanud, et kuue aasta analüüsi keskmisena on sordi ’Liivika’ õuntes suhkruid 9,0%, 

õunhapet 0,68% ja C-vitamiini 11 m%. Õunad koristatakse septembri teisel poolel, sest 

üldjuhul õunad ei värvu enne septembri keskpaika (Kask, 2010). Tarbimisaeg oktoobrist 

märtsini (Kivistik, 2012). Puu on keskmise kasvuga, hea talvekindluse ning hea 

haiguskindlusega, kärntõve suhtes vastupidav (Kask, 2010; Kivistik, 2012). Puu on varase 
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viljakande algusega, kannab peamiselt rõngasokstel. Tüvele kinnituvad tugevasti hea 

väljumisnurgaga  võraoksad (Kask, 2010).  

 

’Talvenauding’ 

Sort on aretatud Aleksander Siimoni poolt Pollis. (Jänes et al., 2006). Siimon ristas 1946. 

aastal sordid ‘Åkerö’ × ‘Sügisjoonik’. ’Talvenauding’ on registreeritud sordina ja sordikaitse 

all alates 2001. aastast (Sordivaramu). 

 

Õun on keskmise suurusega (80- 100 grammi) kuid võib jääda tihti ka väiksemaks (Kask, 

2010). Vili on kollase põhivärvusega, tumedatriibulise punaga, koonilise kujuga ning tugevate 

kantidega. Viljaliha rohekasvalge, keskmise tihedusega, mahlane, vürtsika magushapu 

maitsega. Talisort, optimaalne koristusaeg on septembri esimesel või teisel kümmepäevakul,  

tarbimisaeg on novembrist märtsini (Jänes et al., 2006, Kask 2010). Et vili säiliks märtsini, 

peaks säilitamistemperatuur kindlasti olema +4˚C
 
(teistel sortidel 0 ˚C

 
) (Kask, 2010). Polli 

keemialaboris tehtud katsetes on selgunud, et 32 analüüsiaasta keskmisena on õuntes suhkruid 

9,0%, õunhapet 0,82%, ja C- vitamiini 16m% . 

 

Puu on mõõduka kasvutugevusega, laiümmarguse võraga, tugevalt tüvele kinnituvate okstega. 

Hakkab varakult vilja kandma ja on saagikas (Jänes et al., 2006). Talvekindlus keskmine kuni 

hea. Haiguskindlus on hea, sorti võib kasvatada ilma kärntõve keemilise tõrjeta (Kask, 2010).  
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3. KATSETÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Sordi mõju viljaliha tugevusele  

 

Viljaliha tugevus on sordiomane tunnus ja pärast kuuajalist säilitamist sõltus viljaliha tugevus 

usutavalt õunasordist. Katsesortide viljaliha tugevus varieerus oktoobrikuus vahemikus 

54,7‒84,0 N (joonis 5). Tugevaima viljalihaga olid kontrollsordi ’Talvenauding’ viljad (84,0 

N). Kontrollvariandist oluliselt pehmema viljalihaga olid kõik katsealused sordid – ’Kaari’ 

(63,5 N), ’Kikitriinu’ (56,8 N), ’Krista’ (64,2 N) ja ’Liivika (54,7 N). Kõige pehmema 

viljalihaga oli sort ’Liivika’ ja ’Kikitriinu’ viljaliha, mis oli oluliselt madalam ka sortide 

’Kaari’ ja ’Kikitriinu viljaliha tugevusest.  
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Joonis 5. Erinevate õunasortide viljaliha tugevus (N) oktoobris 2013. a. * kontrollsordist 

statistiliselt usutav erinevus. 

 

 

Pärast kahekuulist säilitamist avaldas õunasort olulist mõju viljaliha tugevusele. 

Novembrikuus tehtud mõõtmistest selgus, et uute Eesti õunasortide viljaliha tugevus varieerus 

vahemikus 43,1‒59,0 N (joonis 6). Kontrollsordi ’Talvenauding’ keskmine viljaliha tugevus 

oli 71,9 N. Novembris oli kõikide sortide viljaliha tugevus oluliselt madalam kontrollsordist 
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’Talvenauding’. Uuematest sortidest oli kõige tugevama viljalihaga sort ’Krista’ (59,0 N). 

Kõige pehmema viljalihaga katsesortide lõikes oli ’Kikitriinu’, mille viljaliha oli oluliselt 

pehmem ka võrrelduna uute Eesti sortidega ’Kaari’, ’Krista’ ja ’Liivika’. Võrreldes 

oktoobrikuuga olid ’Kikitriinu’ viljad novembris ligikaudu veerandi võrra pehmemad, sest 

viljaliha tugevus langes 56,8 njuutonilt 43,1 njuutonini. Sortide ’Kaari’ ja ’Talvenauding’ 

viljaliha tugevus oli vähenenud võrdselt – 14% võrra. ’Liivika’ viljaliha tugevus säilis 

novembris samal tasemel nagu oktoobriski.  
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Joonis 6. Erinevate õunasortide viljaliha tugevus (N) novembris, 2013. a. * kontrollsordist 

statistiliselt usutav erinevus. 

 

 

Ka säilitusperioodi kolmandal kuul selgus, et sordil oli usutav mõju viljaliha tugevusele. 

Detsembris oli uute Eesti õunasortide viljaliha tugevus vahemikus 36,0‒54,9 N (joonis 7). 

Kontrollsordi ’Talvenauding’ keskmine viljaliha tugevus oli 62,1 N, millest oluliselt 

pehmemema viljalihaga olid kõik katsealused sordid: ’Kaari’ (49,5 N), ’Kikitriinu’ (36,0 N), 

’Krista’ (54,9 N) ja ’Liivika (52,4 N). Oluliselt pehmema viljalihaga oli uutest õunasortidest 

taas ’Kikitriinu’ (36,0 N). ’Kaari’, ’Krista’ ja ’Liivika’ viljaliha tugevus ei erinenud oluliselt, 

jäädes vahemikku 49,5‒54,9 N.  
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Võrreldes oktoobrikuuga oli ’Kikitriinu’ viljad detsembris 37% võrra pehmema viljaliha 

tugevusega. Sortide ’Kaari’ ja ’Talvenauding’ viljaliha tugevus oli vähenenud enam-vähem 

võrdselt, vastavalt 22% ja 26%. ’Krista’ viljaliha tugevus oli detsembriks vähenenud 14% 

võrra ja sordil ’Liivika’ vaid 4% võrra. 
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Joonis 7. Erinevate õunasortide viljaliha tugevus (N) sorditi, detsembris 2013. a.  

* kontrollsordist statistiliselt usutav erinevus. 

 

 

Sarnaselt eelnenud säilitusperioodile oli ka jaanuaris õunasordil oluline mõju viljaliha 

tugevusele.  Pärast neljakuust säilimist oli uute õunasortide viljaliha tugevus vahemikus 

32,7‒54,2 N (joonis 8). Kontrollsordi keskmine viljaliha tugevus oli 56,7 N.  

Kontrollvariandist oluliselt pehmema viljalihaga olid sordid ’Kaari’ (47,2 N), ’Kikitriinu’ 

(32,7  N) ja ’Liivika (46,0 N). Viljaliha tugevuselt ei erinenud sortide ’Talvenauding’ ja 

’Krista’ (54,2 N) viljad. 

 

Võrreldes oktoobriga olid ’Kikitriinu’ viljad säilitusperioodi lõpuks kaotanud juba 42% 

viljaliha tugevusest (joonis 8). Taas oli sortide ’Kaari’ ja ’Talvenauding’ viljaliha tugevus 

vähenenud enam-vähem võrdselt, vastavalt 26% ja 32%. Kõige vähem olid oktoobrikuisest 

viljaliha tugevusest kaotanud ’Krista’ ja ’Liivika’ viljad – mõlemad 16%. 
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Joonis 8. Erinevate õunasortide viljaliha tugevus (N), jaanuaris 2014.a. * kontrollsordist 

statistiliselt usutav erinevus. 

 

 

Kanadas läbiviidud tarbijate rahulolu-uuringus on selgunud, et viljaliha tugevus on üks 

olulisemaid kvaliteedi näitajaid ning tarbijad peavad õunu, mille viljaliha tugevus on alla 44,5 

N liiga pehmeks. Sortide ’McIntosh’ ja ’Cortland’ viljaliha tugevus peaks olema 49,5 N 

(DeEll et al., 2001). Eestis ei ole sarnaseid uuringuid korraldatud, kuid võib arvata, et ka meil 

jääb soovitav viljaliha tugevus ligikaudu samale tasemele. 

 

K. Kask et al. (2010) on kirjutanud, et õunasordi ’Kikitriinu’ tarbimisaeg kestab oktoobrist 

veebruarini. Kuid vaadates antud hooajal (2013/2014) mõõdetud ’Kikitriinu’ viljaliha 

tugevuse dünaamikat, siis võib järeldada, et ’Kikitriinu’ õunte parim tarbimisaeg lõppes 

novembris. Sest käesolevas katses langes sordi ’Kikitriinu’ viljaliha tugevus alla 44 N 

novembris ja õunu võiks säilitada maksimaalselt kaks kuud, sest hiljem ei pruugi õunte 

kvaliteet vastata enam tarbijate ootustele. Teistel katsesortidel (’Kaari’, ’Krista’ ja ’Liivika’) 

ületas viljaliha tugevus ka jaanuaris 44 N, seega on võimalik neid sorte realiseerida kauem kui 

sorti ’Kikitriinu’.  
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Eestis varasemalt läbiviidud säilituskatses, selgus et õunasordi ’Krista’ viljad on väga tugeva 

viljalihaga (>80 N) (Univer et al., 2012). Koristusjärgselt oli ’Krista’ viljade keskmine 

viljaliha tugevus 2009/2010. aastal 92,5 N ning järgmisel (2010/2011) aastal 93,9 N. 

Jaanuarikuus oli kahel katseaastal viljaliha tugevus vastavalt 69,8 N ja 63,6 N (Univer et al., 

2012). See on märgatavalt rohkem kui 2013/2014. aastal läbiviidud katse jaanuaris mõõdetud 

viljaliha tugevus – 54,2 N. Varasemas katses langes sordi ’Krista’ viljaliha tugevus nii 

madalale alles maikuus, kui esimesel katseaastal mõõdeti viljaliha tugevuseks 58,5 N ning 

teisel katseaastal 53,2 N. Võib arvata, et käesolevas katses oli sordi ’Krista’ viljaliha tugevus 

väiksem seetõttu, et viljad valmisid erakordselt sooja suve tõttu sellel aastal kiiremini. See 

tähendab, et sordi ’Krista’ koristusküpsuse saabus 2013. a. sügisel tavapärasest varem ja võidi 

hilineda sordi koristamisega. Mitmetest katsetest on selgunud, et optimaalsest ajast hiljem 

koristatud viljade tugevus on väiksem (Kvikliene et al., 2001; 2006; 2008).  

 

Ka Poola õunasort ’Ligol’ on väga tugeva viljalihaga. Leedus korraldatud säilituskatses 

selgus, et selle sordi viljade viljaliha pehmenes säilitusperioodil aeglasemalt kui sortide 

’Auksis’, ’Lobo’ ja ’Lodel’ viljaliha (Kvikliene, 2001; Kvikliene et al., 2006). Antud katses 

oli sordi ’Ligol’ keskmine viljaliha tugevus sõltuvalt koristamise ajast valmimisperioodil 

80‒66 N ning pärast 180 päeva säilitamist ehk säilitusperioodi lõpus 60‒54 N (Kvikliene et 

al., 2008). Sordil ’Auksis’ on leitud, et sõltuvalt koristusajast on viljade viljaliha tugevus 

valmimisperioodil 100‒80 N ja säilitusaja lõpus, 150 päeva pärast, on see langenud 49‒46 N 

(Kvikliene et al., 2006).  Sarnane katse on läbi viidud sordiga ’Lodel’, kus uuriti koristusaja 

mõju õunte säilivusele (Kvikliené et al., 2011). Vahetult koristusjärgselt mõõdetud sordi 

’Lodel’ viljaliha tugevus varieerus 84‒69 N, kusjuures hiljem koristatud õunad olid pehmema 

viljalihaga. Säilitamise lõpus, 180 päeva pärast, oli sordi ’Lodel’ viljaliha tugevus vahemikus 

44‒48 N (Kvikliené et al., 2011),  kuid üldiselt loetakse alla 44 N tugevust viljaliha tarbija 

jaoks liiga pehmeks  (Hoehn et al., 2003). 

 

 

3.2 Sordi mõju rakumahla kuivaine sisaldusele  

 

Mahla kuivaine sisaldus on sordiomane tunnus, mis reeglina kasvab vilja valmides ja 

küpsedes.  Käesolevas katses  avaldas sort viljade rakumahla kuivaine sisaldusele mõju 

oktoobris, novembris, detsembris ja jaanuaris. Mahla kuivaine sisaldust viljades mõõdeti 

refraktomeetriliselt.  
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Katsesortide rakumahla keskmine kuivaine sisaldus oli pärast kuuajalist säilitamist vahemikus 

12,2‒15,4% (joonis 9). Kontrollsordi ’Talvenauding’ keskmine rakumahla kuivaine sisaldus 

oli 12,2%. Kontrollsordist oluliselt kõrgema mahla kuivaine sisaldusega olid sordid ’Kaari’ 

(15,2%), ’Kikitriinu’(15,4%) ja ’Liivika’(15,0%). Kontrollsordi ’Talvenauding’ ja õunasordi 

’Krista’ rakumahla kuivaine sisaldus  ei erinenud oluliselt.   
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Joonis 9. Erinevate õunasortide mahla kuivaine sisaldus (%) oktoobris 2013. * kontrollsordist 

statistiliselt usutav erinevus. 

 

 

Rakumahla kuivaine keskmine sisaldus varieerus sortide lõikes novembrikuus vahemikus 

12,4‒15,0% (joonis 10). Kontrollsordi ’Talvenauding’ keskmine rakumahla kuivaine sisaldus 

sel kuul oli 12,4%, millest oluliselt kõrgem rakumahla kuivaine sisaldus oli sortidel ’Kaari’ 

(14,9 %), ’Kikitriinu’(15,0%) ja ’ Liivika’(14,7%). ’Krista’ viljade rakumahla kuivaine 

sisaldus oli samal tasemel kui ’Talvenaudingu’ viljadel. 

 

Võrreldes oktoobris mõõdetud rakumahla kuivaine sisaldusega tõusis novembris rakumahla 

kuivaine sisaldus sortidel ’Talvenauding’ (2%) ja ’Krista’ (4%) ning langes ’Kaari’, 

’Kikitriinu’ ja ’Liivika’ viljadel.  
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Joonis 10. Erinevate õunasortide  mahla kuivaine sisaldus novembris 2013. * kontrollsordist 

statistiliselt usutav erinevus. 

 

 

Detsembris oli keskmine rakumahla kuivaine sisaldus sortide lõikes vahemikus 13,3‒15,2% 

(joonis 11). Kontrollvariandi ’Talvenauding’ keskmine rakumahla kuivaine sisaldus oli 

13,8%, sellest oluliselt madalamaks jäi rakumahla kuivaine sisaldus sordil ’Krista’ (13,3%).  

’Talvenauding’ on madalama rakumahla kuivaine sisaldusega kui sordid ’Kaari’ (14,5%), 

’Kikitriinu’ (15,2%) ja ’Liivika’ (14,5%). ’Kikitriinu’ viljade rakumahla kuivaine sisaldus oli 

oluliselt kõrgem kõigist teistest sortidest. 

 

Võrreldes oktoobriga oli rakumahla kuivaine sisaldus tõusnud ’Talvenaudingu’ viljadel 13% 

võrra ja ’Krista’ viljadel 7% võrra ning jõudis nendel sortidel detsembriks kõrgeima tasemeni. 

Jaanuaris oli nimetatud sortide rakumahla kuivaine sisaldus võrreldes detsembriga vähenenud 

paari protsendi võrra.  
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Joonis 11. Erinevate õunasortide  mahla kuivaine sisaldus detsembris 2013. * kontrollsordist 

statistiliselt usutav erinevus. 

 

 

Jaanuaris esines rakumahla kuivaine sisalduses olulisi erinevusi katsesortide vahel. 

Rakumahla kuivaine sisaldus varieerus vahemikus 13,0‒15,7% (joonis 12). Kontrollsordi 

’Talvenauding’ keskmine rakumahla kuivaine sisaldus oli 13,6%, mis ei erinenud usutavalt 

teistest katsesortidest. Usutav erinevus viljade rakumahla kuivaine sisalduses oli sortide 

’Kaari’ ja ’Krista’ vahel.  

 

Jaanuariks oli ’Kikitriinu’ viljade rakumahla kuivaine sisaldus võrreldes oktoobriga langenud 

6% võrra ja ’Liivika’ viljadel 4% võrra. Jaanuaris saavutasid sordi ’Kaari’ viljad rakumahla 

kuivaine sisalduse kõrgeima taseme, mille põhjal võib väita, et selle sordi täisküpsus saabus 

jaanuaris.  
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Joonis 12. Erinevate õunasortide  mahla kuivaine sisaldus (%) jaanuaris 2014. * 

kontrollsordist statistiliselt usutav erinevus. 

 

 

Toorestes õuntes on polüsahhariide (tärklist) esialgu rohkem, viljade küpsemisel muutub osa 

sellest monosahariidiks (suhkruks), seega tõuseb mahla kuivaine sisaldus säilituse ajal. Mahla 

kuivaine sisaldus on maksimaalne täisküpsuses, peale seda hakkab langema. Katse 

tulemustest võib järeldada, et ’Liivika’ ja ’Kikitriinu’ saavutasid täisküpsuse juba oktoobris, 

sest järgnevatel kuudel nende viljade mahla kuivaine sisaldus langes pidevalt. Sortide ’Krista’ 

ja ’Talvenauding’ täisküpsus saabus antud katse raames detsembris ning uue Eesti õunasordi 

’Kaari’ täisküpsus võis sellel katseaastal saabuda alles jaanuaris. Antud katseaastal võis sooja 

suve tõttu olla rakumahla kuivaine sisaldus viljades tavapärasest kõrgem. 

 

Rakumahla kuivaine sisaldus sõltub muuhulgas ka koristusajast. Leedus  läbi viidud katsetes 

sortidega ’Ligol’ ja ’Lodel’ selgus, et rakumahla kuivaine sisaldus oli kõrgem hiljem 

koristatud viljadel (Kvikliene et al., 2008a; Kvikliene et al., 2011). Üldjoontes selgub, et 

õunad mis on koristatud hiljem, on suurema kuivaine sisaldusega nii koristamise hetkel kui ka 

pärast säilitamist (Kvikliene et al., 2006).  

 

Leedus viidi läbi säilituskatse sordiga ’Alva’, kus vilju säilitati kokku 180 päeva. Rakumahla 

kuivaine sisaldust mõõdeti 90., 150., ning 180. säilitamispäeval. Vilju koristati viiel erineval 
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ajal, aluseks võeti päevade arv täisõitsemisest. Olenemata koristusajast selgub, et 

säilitusperioodil hakkab rakumahla kuivaine sisaldus esialgu tõusma. Maksimumtase saabus 

90. säilituspäeval (13,2%), pärast seda hakkas rakumahla kuivaine sisaldus vaikselt langema. 

150. säilituspäeval oli rakumahla kuivaine sisaldus 12,9%. Viimasel, 180. säilituspäeval oli 

rakumahla kuivaine sisaldus 12,7%. Hilisemalt koristatud viljadel oli võrreldes varasemalt 

koristatud viljadega kogu säilitusperioodi jooksul üldiselt kõrgem rakumahla kuivaine 

sisaldus (Kvikliené et al., 2008). 

 

Rumeenias Valcea uurimiskeskuses läbiviidud  katsetes, kus mõõdeti mõnedel õunasortidel 

rakumahla kuivainesisaldust selgus, et rakumahla kuivainesisaldus varieerus vahemikus 

10,46% (ʽFreedomʼ) kuni 17,03% (ʽElistaʼ). Kõrgema rakumahla kuivaine sisaldus oli 

sortidel ʽElstarʼ (15,65%) ja ʽGenerosʼ (15,51%). Tuntud sordi ʽGolden Deliciousʼ rakumahla 

kuivaine sisaldus oli keskmine (12,88%) (Ionica et al., 2011).  

 

 

3.3 Sordi mõju säilituskaole 

 

Säilituskao moodustab tervete õunte massikadu ja riknenud õunte mass. Sort ei avaldanud 

olulist mõju säilituskaole novembris. Sordi usutav mõju säilituskaole avaldus detsembri- ja 

jaanuarikuus.  

 

Novembris ei avaldanud sort usutavat mõju uute Eesti sortide säilituskaole. Novembris oli 

säilituskadu uute Eesti õunasortide lõikes vahemikus 1,2‒5,6%. Kontrollsordi ’Talvenauding’ 

säilituskadu oli 0,9%. Katsealustest uutest Eesti õunasortidest oli kõige väiksem säilituskadu 

sordil ’Krista’ (1,2%). Kõige suurem säilituskadu oli sordil ’Liivika’ (5,6%). 

 

Sort avaldas detsembrikuus usutavat mõju säilituskaole. Detsembris varieerus säilituskadu 

katsesortide lõikes vahemikus 2,7‒10,8% (joonis 14). Kontrollsordi säilituskadu oli 2,7%, 

sellest oluliselt suurema säilituskaoga olid sordid ’Kikitriinu’ (10,8%) ja ’Liivika (10,3%). 

Väiksema säilituskaoga uute Eesti õunasortide hulgast on ’Krista’ (4,1%) ja ’Kaari (6,7%), 

nende säilituskadu ei erinenud oluliselt sordi ’Talvenauding’ säilituskaost. 
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Joonis 14. Erinevate õunasortide säilituskadu (%) detsembris 2013. * kontrollsordist 

statistiliselt usutav erinevus. 

 

 

Jaanuarikuus avaldas sort olulist mõju säilituskaole. Säilituskadu erinevate sortide lõikes 

varieerus jaanuaris 2014. aastal vahemikus 5,7‒24,4% (joonis 15). Kontrollsordi 

’Talvenauding’ säilituskadu oli jaanuaris 5,7%. Oluliselt kõrgema säilituskaoga võrreldes 

kontrollsordiga olid kõik uued Eesti õunasordid ’Kaari’ (15,4%), ’ Kikitriinu’ (24,4%), 

’Krista’ (21,7%) ja ’Liivika’ (16,1%).  

 

Võrreldes säilituskadude muutusi detsembri ja jaanuari vahel selgub, et hüppeline muutus on 

toimunud sordiga ’Krista’. Detsembris oli antud sordi säilituskadu 4,1%, jaanuariks on 

säilituskadu tõusnud 21,7%-ni. Jaanuarikuuks on 20% piiri ületanud ka sordi ’Kikitriinu’ 

säilituskadu. 
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Joonis 15. Erinevate õunasortide säilituskadu (%) jaanuaris 2014. * kontrollsordist 

statistiliselt usutav erinevus. 

 

 

Sordi ’Shampion’ õunte säilitamisel 180 päeva selgus, et keskmiselt kaotasid viljad 

säilitusperioodi jooksul 14% kogu viljade massist (Kvikliené, Valiuškaité, 2009). Samas kui 

mädanike esinemise tõttu hävis keskmiselt kuni 19,8% sordi ’Shampion’ viljadest. Sordil 

’Auksis’ on leitud, et mädanike esinemissagedus on tugevasti seotud koristusajaga (Kvikliené 

et al., 2006). Selle sordi õunte säilituskadu mädanike esinemise tõttu oli 4,8‒10,8%. Viljade 

massi kadu, mis tulenes veekaost ulatus sordil ’Auksis’ 4,6%-ni.  

 

 

3.4 Sordi mõju viljade suurusele 

 

Vilja suurus on oluline kvaliteedi näitaja. Väikesed viljad on sordi puuduseks, sest alla 60 mm 

ristlõike läbimõõduga vilju loetakse üldiselt ebastandardseteks. Selliseid vilju ei esinenud 

õunasortidel ’Kaari’, ’Kikitriinu’ ja ’Krista’ ning sortidel ’Talvenauding’ ja ’Liivika’ oli 

nende osatähtsus alla 2%. Alla 60 mm läbimõõduga viljade hulk ei erinenud usutavalt 

katsesortide lõikes. 
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Suurusklassi, kuhu sorteeriti viljad läbimõõduga 60‒65 mm, kuulus kõige enam kontrollsordi 

’Talvenauding’ vilju (22,8%) (joonis 16). ’Talvenaudingust’ oluliselt vähem sellise suurusega 

vilju oli uute sortide ’Kaari’, ’Kikitriinu’, ’Krista’ ja ’Liivika’ seas.  
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Joonis 16. Erinevate õunasortide viljad, mis on suurusega 60‒65 mm, %. 

 

 

Õunasordil oli usutav mõju viljade osatähtsusele, mille ristlõike läbimõõt oli 65‒70 mm. 

Kontrollsordi ’Talvenauding’ viljadest 63,6% oli suurusega 65‒70 mm, mis oli oluliselt 

rohkem kui uuritud uutel Eesti õunasortidel (joonis 17). Uute Eesti õunasortidel oli sellises 

suurusklassis 1,4‒14,6% viljadest. Sordil ’Krista’ oli uute sortide seas kõige rohkem 65‒70 

mm ristlõike läbimõõduga vilju (14,6 %). Sordi ’Kikitriinu’ puhul oli 65‒70 mm läbimõõduga 

viljade osatähtsus 1,4 %. 
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Joonis 17. Erinevate õunasortide viljad, mis on suurusega 65- 70 mm, %.* kontrollsordist 

statistiliselt usutav erinevus. 

 

 

Õunasordil oli usutav mõju ka suurte viljade osatähtsusele. Kontrollsordi ’Talvenauding’ 

viljadest oli vaid 12,3% suurema ristlõike läbimõõduga kui 70 mm (joonis 18). Uute 

õunasortide puhul kuulus aga enamus viljadest sellesse suurusklassi ‒ 83,7‒98,3 %. Kõige 

rohkem üle 70 mm ristlõike läbimõõduga vilju oli sordil ’Kikitriinu’ (98,3%). Sortide ’Kaari’, 

’Krista’ ja ’Liivika’ seas oli suuri vilju enam-vähem võrdselt (83,7‒89%).  
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Joonis 18. Erinevate õunasortide viljad, mis on suuremad kui 70 mm, %. * kontrollsordist 

statistiliselt usutav erinevus. 

 

 

Paljudest varasematest katsetest on samuti selgunud, et vilja suurus oleneb eeskätt 

pomoloogilisest sordist. Näiteks on Eestis K. Kelt (1986) uurinud kaheksa õunasordi viljade 

kvaliteeti ja leidnud, et üle 60 mm läbimõõduga vilju oli rohkem sortidel ’Cortland’ (73%), 

’Tiina’ (67%), ’Sidrunkollane taliõun’ (66%), ’Põltsamaa taliõun’ (63%) ning vähem sortidel 

’Talvenauding’ (56%), ’Koit’ (52%), ’Paide taliõun’ (42%) ja ’Tellissaare’ (30%).  Leedu 

katsete andmetel on aga tuntud sordi ’Tellissaare’ viljad valdavalt diameetriga 65‒70 mm 

(50% viljadest), 44% viljadest on diameetriga >70 mm (Sasnauskas et al., 2008). 

Ebastandardseid vilju, mille diameeter jääb alla 60 mm, sordil ’Tellissaare’ selle katse raames 

ei tuvastatud. Sordil ’Štaris’ kuuluvad 95% kogu õuntest ekstra klassi. Selle sordi õunte seas 

on 1% vilju, mille diameeter on <60 mm. Kauasäilival sügisõunal ’Auksis’, mis on aretatud 

Leedus, on õunad üldiselt 65‒70 mm (54%) või >70 mm diameetriga (40%). Väike osa 

õuntest (6%) on suurusega 60‒65 mm. 

 

Uuringutes on püütud välja selgitada, kas väike õun on korrelatsioonis halvema kvaliteediga 

(De Salvador et al., 2006). On kindlaks tehtud, et viljade suurust mõjutab viljade arv puul. 

Näiteks sordi ’Golden Delicious’ puhul kasvas 65‒70 mm diameetriga viljade osakaal puul, 
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kui tegu oli suure saagikoormusega. Sordi ’Red Chief’ puhul kasvas viljade hulk, mille 

diameeter oli 60‒65 mm. Seejuures vähenes mõlema sordi puhul selliste viljade hulk, mille 

suurus oli >70 mm. Samas kui viljade suurus vähenes, kasvas mahla kuivaine sisaldus ning 

viljaliha tugevus. Katse tulemustest selgus, et vilja suurus, ja rakumahla kuivaine või viljaliha 

tugevuse vahel esineb negatiivne korrelatsioon. Viljad on üldiselt väiksemad tiheda võraga 

puul, kärpimine võib vähendada väikeste viljade arvu, kuid ei muuda juba olemasolevaid vilju 

suuremaks (De Salvador et al., 2006).  

 

Poolas läbiviidud tarbijauuringus selgus, et õuna suurust peavad väga oluliseks vaid 10,5% 

küsitletutest (Jesionkowska et al., 2006). Väikeseid õunu ei eelista 30,9% tarbijatest ning 

suured õunad ei meeldi 6,7%-le. Kõige enam meeldivad tarbijatele keskmise suurusega viljad 

(37,9% küsitletutest).  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolevas uurimistöös hinnati nelja uue Eesti õunasordi ’Kaari’, ’Kikitriinu’, ’Krista’ ja 

’Liivika’ õunte kvaliteeti ja säilivust. Kontrollsordiks oli ’Talvenauding’. Katses mõõdeti 

säilitusperioodi jooksul viljade viljaliha tugevust (N) ja rakumahla kuivaine sisaldust (%). 

Säilituskadu (%) hinnati ebakvaliteetsete viljade väljapraakimisega säilitusperioodil. Viljade 

suuruse hindamiseks mõõdeti viljade ristlõike läbimõõt (mm), mille alusel sorteeriti viljad 

suurusklassidesse. 

 

Viljaliha tugevus sõltus õunasordist säilitusperioodil. Oktoobrist kuni detsembrini oli 

tugevaima viljalihaga kontrollsort ’Talvenauding’. Oktoobris oli uutest Eesti õunasortidest 

’Kikitriinu’ ja ’Liivika’  oluliselt pehmema viljalihaga kui sortide ’Kaari’ ja ’Krista’ viljad. 

Novembris ja detsembris oli pehmeima viljalihaga ’Kikitriinu’, vastavalt 43,1 ja 36 N. 

Jaanuaris ehk säilitusperioodi viimasel kuul ei erinenud usutavalt sortide  ’Talvenauding’ ja 

’Krista’ viljaliha tugevus.   

 

Ka mahla kuivaine sisaldus sõltus õunasordist säilitusperioodil. Oktoobris, novembris ja 

detsembris oli mahla kuivaine sisaldus oluliselt kõrgem ’Kaari’, ’Kikitriinu’ ja ’Liivika’ 

viljades kui sortidel ’Krista’ ja ’Talvenauding’. Jaanuaris oli mahla kuivaine sisaldus 

võrreldes teiste sortidega oluliselt kõrgem sordil ’Kaari’. Sordid ’Liivika’ ja ’Kikitriinu’ 

saavutasid tarbimisküpsuse juba oktoobris, sest siis oli nende mahla kuivaine sisaldus 

säilitusperioodi kõrgemail tasemel. Sortide ’Krista’ ja ’Talvenauding’ tarbimisküpsus saabus 

antud katse raames detsembris ning uue Eesti õunasordi ’Kaari’ tarbimisküpsus võis sellel 

katseaastal saabuda alles jaanuaris. 

 

Säilituskadu oli kuni detsembrini kõikidel uuritud õunasortidel alla 10% ja see ei sõltunud 

õunasordist  Detsembris ja jaanuaris olenes säilituskao suurus õunasordist. Detsembris oli 

säilituskadu väiksem sortidel ’Talvenauding’, ’Krista’ ja ’Kaari’ ning oluliselt suurem sortidel 

’Kikitriinu’ (10,8%) ja ’Liivika (10,3%). Jaanuaris oli sordist ’Talvenauding’ oluliselt 

kõrgema säilituskaoga kõik uued Eesti õunasordid ’Kaari’, ’Kikitriinu’, ’Krista’ ja ’Liivika’. 

Sortide  ’Kikitriinu’ ja ’Krista’ säilituskadu ületas jaanuariks 20% ja seega võiks nende 

sortide tarbimisaeg lõppeda hiljemalt jaanuaris.  
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Uute Eesti õunasortide viljad on valdavalt suurema läbimõõduga kui 70 mm. Kõige rohkem 

üle 70 mm ristlõike läbimõõduga vilju oli sordil ’Kikitriinu’ (98,3%). Sortide ’Kaari’, ’Krista’ 

ja ’Liivika’ seas oli suuri vilju enam-vähem võrdselt (83,7‒89%). Väikeseid vilju, mille 

diameeter on <60 mm, on nendel sortidel  väga vähe. Võrreldes sordiga ’Talvenauding’, mille 

õuntest enamus on diameetriga 65‒70 mm, on uute Eesti õunasortide õunad suuremad. 

 

Antud katsetulemused võiks lühidalt kokkuvõtta järgmiselt: 

 Sordi ’Kikitriinu’ viljad on suured, enamus viljadest (98%) olid suuremad kui 70 mm. 

’Kikitriinu’ viljaliha tugevus langes alla tarbijale vastuvõetava taseme ehk alla 44 N 

novembris. Mahla kuivaine sisaldus oli kõrgeim oktoobris ja sealt edasi ainult langes. 

Säilituskadu detsembris oli 10% ja jaanuariks oli tõusnud 24%-ni. Seega on 

’Kikitriinu’ tarbimisaeg oktoobrist detsembrini. 

 Sordi ’Liivika’ viljadest oli üle 70 mm läbimõõduga 89%. ’Liivika’ viljaliha tugevus 

oli oktoobris 55 N ja see püsis üle 44 N jaanuarini. Mahla kuivaine sisaldus oli 

kõrgeim oktoobris ja sealt edasi ainult langes. Säilituskadu detsembris oli 10% ja 

jaanuariks oli tõusnud 16%-ni. ’Liivika’ tarbimisaeg oktoobrist kuni detsembrini.  

 ’Krista’ viljadest oli üle 70 mm läbimõõduga 84%. ’Krista’ viljad on tugeva 

viljalihaga, sest oktoobris oli viljaliha tugevus 64 N ja ka jaanuaris oldi viljad tugevad 

(54 N). ’Krista’ õunte mahla kuivaine sisaldus oli oktoobris 12,4% ja tõusis kõrgeima 

tasemeni detsembris (13,3%) ning jaanuariks vähenes veidi (13%). Säilituskadu oli 

kuni detsembrini väike (4%), kuid tõusis jaanuariks hüppeliselt ning ületas 20%. 

’Krista’ tarbimisaeg on novembrist kuni detsembrini. Jaanuarini säilitades peab 

arvestama suure säilituskaoga, kuigi viljade kvaliteedi näitajad on head. 

 ’Kaari’ viljadest oli üle 70 mm läbimõõduga 88%. ’Kaari’ viljaliha tugevus oli 

oktoobris 64 N ja see püsis üle 44 N jaanuarini. ’Kaari’ õunte mahla kuivaine sisaldus 

oli oktoobris 15,2% ja tõusis kõrgeima tasemeni jaanuaris (15,7%). Säilituskadu oli 

kuni detsembris 7% ja see tõusis jaanuariks 15%. ’Kaari’ tarbimisaeg on novembrist 

kuni jaanuarini. 

 

Kuigi sordiaretaja on soovitanud sordile ’Kikitriinu’ säilitusaega kuni veebruarini ja sortidele 

’Krista’ ja ’Liivika’ kuni märtsini, näitas antud katse, et sorte ’Kikitriinu’ ja ’Liivika’ võiks 

säilitada detsembrini ja sorti ’Krista’ kuni jaanuarini. Kõige pikema säilivusajaga uutest Eesti 
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sortidest oli ’Kaari’, mis säilib vähemalt jaanuari lõpuni. Samas tuleb arvestada, et tegemist 

on vaid ühe aasta katsetulemustega ja nende põhjal lõplike järeldusi kindlasti teha ei saa. 
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SUMMARY 
 

The aim of this investigation was to find out the quality and storage of four new Estonian 

cultivar ’Kaari’, ’Kikitriinu’, ’Krista’ and ’Liivika’ apples. Four different characteristics were 

evaluated: flesh firmness (N), soluble solids content (%), storage losses (%) and size classes. 

Flesh firmness and soluble solids content were used to determine quality during storage. 

Storage losses were find out to evaluate storability. Diameter was measured for size classes. 

 

The study was carried out at Polli Horticultural Research Centre, in the southern part of 

Estonia, in 2013-2014. The cultivars tested in this study: ’Kaari’, ’Kikitriinu’, ’Krista’, 

’Liivika’, on rootstock M26.  Control variety was ‘Talvenauding’. Every month during 

storage from October to January the characteristics were measured. 

 

Data were statistically elaborated using one-way analyses of variance (ANOVA). 

 

The results of the study can be summarized as follows: 

 

 Flesh firmness was significantly influenced on every month of storage by apple 

cultivar. At the beginning of storage, fruits of cultivar ‘Krista’ had the highest flesh 

firmness and fruits of cultivar ’Kikitriinu’ had the lowest flesh firmness. Same was at 

the end of the storage. Long storage is not recommended for ’Kikitriinu’, because 

flesh firmness is too low already after three months storage.   

 

 Soluble solids content on investigated months was cultivar dependent in October, 

November and December. Soluble solids content was not cultivar dependent in 

January. For ’Kikitriinu’ and ’Liivika’, the highest soluble solids content was found in 

October. At this moment these cultivars were full ripen. In December were full ripen 

cultivars ’Krista’  and ’Talvenauding’. Apple cultivar ’Kaari’ had the highest soluble 

solids content in January. 

 

 There was effect of cultivar on storage losses in December and January. In November 

there was no effect of cultivar on storage losses. After three months of storage, apples 

of  ’Kikitriinu’ had the highest storage losses. Almost the same losses had apples of 
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’Krista’. Lower values had apples of ’Liivika’. Apples of cultivar ’Kaari’ had the 

lowest storage losses compared to other new Estonian apples cultivars. Apples of 

’Talvenauding’ stored the best compared to other four cultivars. 

 

 Apples of new Estonian cultivars are bigger apples than apples of ’Talvenauding’. 

Almost 90% of every new cultivar apples are bigger than 70 mm. The part of small 

apples is very low.  Zero percentage apples of ’Kaari’, ’Kikitriinu’ and ’Krista’  were 

smaller than 60 mm. 
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LISAD 
 

Lisa 1. Õunu müügiks kasvatatavates majapidamistes olevate puude arv sorditi 2007. aastal 

(Eesti Statistika andmebaas). 

 

Sort Puude arv 

Tellissaare 15 365 

Talvenauding 15 250 

Antoonovka 12 955 

Cortland 11 307 

Lobo 10 796 

Liivi kuldrenett 8 601 

Sidrunkollane taliõun 7 648 

Karksi renett 5 739 

Melba 5 186 

Sügisjoonik 4 763 

Põltsamaa taliõun 4 309 

Koit 3 425 

Krista 3 397 

Krameri tuviõun 3 274 

Tartu roosõun 2 882 

Sügisdessertõun 2 635 

Paide taliõun 2 571 

Tiina 2 177 

Meelis 2 055 

Valge klaarõun 1 874 

Suislepp 1 624 

Liivi sibulõun 1 444 

Eva kuld 1 143 

Krügeri tuviõun 1 139 

Orlovski sinap 883 

Spartan 872 

Pärnu tuviõun 727 

Martsipan 726 

Katre 693 

Pirja 524 

Lembitu 205 
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Lisa 2. Õunasort ’Kaari.’ 

 

 

 

Lisa 3. Õunasort ’Kikitriinu’. 
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Lisa 4. Õunasort ’Krista’. 

 

 

 

Lisa 5. Õunasort ’Liivika’. 


