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SISSEJUHATUS 
 

Esimesi andmeid viinamarjakasvatusest Eestis on juba XV sajandist, kui mõisates kasvatati 

köetavates kasvuhoonetes viinamarju omatarbeks (Miidal, 1964). Tänasel päeval kogub 

viinamarjakasvatus üha enam populaarsust nii kodus kui ka suuremates aiandites, kus 

eesmärgiks on nii veini- kui lauamarja saamine. Seoses huvi kasvuga on hakatud enam 

tegelema ka meie kliimasse sobivate sortide ja erinevate agrotehniliste võtete uurimisega 

(Karp, 2012). 
 

Viinapuudele on kasvuks sobiv aktiivsete temperatuuride summa 2100 °C ja enam, 

külmavaba perioodi kestus vähemalt 150 päeva (Miidla, 1964). Eestis on keskmine aktiivsete 

temperatuuride summa 1800 °C ja pikim külmavaba periood saartel ja läänerannikul ning 

väikesel osal Kagu-Eestist üle 140 päeva. Seega sobivad Eestis kasvatamiseks sordid, mis 

vajavad suhteliselt lühikest kasvuperioodi ja taluvad madalamaid talviseid temperatuure. 

Samas on vegetatsiooniperioodi võimalik pikendada ning laiendada sobivate sortide valikut 

taimede katmikalal kasvatamisega. 
 

Viinamarjakasvatustes ja erinevate kultuuride viljelemisel katmikalal on üle kogu maailma 

probleemiks hahkhallitus (Botrytis cinerea), intensiivselt tegeldakse selle ennetamise ning 

tõrjega. Olulist rolli seene levikul ning taime nakatumisel mängivad nii makro- kui 

mikroklimaatilised tingimused, taime resistentsus haigusele, üldine hügieen katmikalal. 
 

Antud töö eesmärgiks on tuua välja hahkhallituse kasvu ja levikuga seotud iseärasused, leida 

erinevaid viise viinamarjade nakatumise vähendamiseks sellesse seenhaigusesse. 
 

Hüpotees: Katmikalal on võimalik viinamarjade hahkhallitusesse nakatumist oluliselt 

vähendada valides haigusele vastupidavamaid sorte ja kasutades tõrjeks agronoomilisi võtteid. 
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1. HAHKHALLITUSE (BOTRYTIS CINEREA) OLEMUS JA 

VIINAPUU NAKATAMISE VÕIMALUSED 
1.1. Hahkhallituse olemus 
 

Hahkhallitus (Botrytis cinerea) on taimehaigus, mida leidub kõigis viinamarjakasvatustes üle 

kogu maailma. Hahkhallitus kahjustab teadaolevalt üle 200 taimeliigi maapealsete osade 

kudesid (MacFarlane, 1968, tsiteerinud Jarvis, 1977). 
 

Hahkhallitust viinapuudel põhjustab kottseen B. cinerea, nakatunud koed kattuvad pruunide 

laikudega, mis laienevad, kattuvad halli koheva mütseeli ja koniidide massiga. Nakatunud 

viljad muutuvad pehmeks, mädanevad ning lõpuks mumifitseeruvad. Nekrotroofina surmab 

seen peremeesorganismi koed ja on seejärel võimeline surnud kudedes elama ja paljunema 

saprotroofina. Viinapuul võib hahkhallitus areneda igal taime osal, eriti noortel lehtedel, 

võrsetel, õitel, viljadel, surnud kudedel (Holz jt, 2007). 
 

Madala temperatuuri, kuivuse ja teiste ebasobivate tingimuste üleelamiseks moodustab seen 

sklerootsiumid. Sklerootsiumide tihenenud ja melaniseerunud kattekude sisaldab beetaglükaani, 

mis kaitseb seda kuivamise, UV-kiirguse ja mikroorganismide eest (Backhouse ja Willets, 1984). 

Tingimuste muutumisel eluks ja paljunemiseks sobivaks on sklerootsiumid võimelised idanema 

ning moodustama mütseele, koniidikandjaid, eoslaid (Backhouse ja Willets, 1987). 
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Joonis 1. Hahkhallituse tsükkel viinapuul 
 

 

Haiguse tsükkel (joonis 1, Austraalia..., 2014) algab koniidide maandumisega peremeestaime 

pinnale, seejärel toimub kinnitumine kahes etapis. Kõigepealt kinnitub koniid suhteliselt nõrgalt ja 

seda ei mõjuta oluliselt proteiinide või suhkrute olemasolu. Mitu tundi hiljem algava teise etapi 

jooksul kinnitub koniid tugevalt, selleks eritab idumõigu tipp süsivesikuid, valke ja ensüüme 

sisaldavat liimjat ainet (Doss jt, 1993; Doss jt, 1995). Kinnitumistugevus on oluline koniidide 

idanemise juures – mida tugevam on kinnitumine, seda kõrgem on ka idanevusprotsent (Filonow, 

2001). Idanenud koniidil areneb apressor, mis annab alguse läbi peremeestaime kudede epidermi 

tungivale väljakasvule. Esimesena läbistatakse vahakihiga kaetud kutiikula, ja seejärel viinamarja 

kest. Kesta läbistamiseks kasutab B. cinerea erinevaid ensüüme, nagu pektiini metüülesteraas, 

tsellulaas, laktaas ja teised (Nakajima ja Akutsu, 2014). 
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1.2. B. cinerea koniidide ja mütseeli arengu sõltuvus erinevatest teguritest 
 

Pikovskyi (2013) poolt läbiviidud katses uuriti hahkhallituse mütseeli kasvu temperatuuridel 0–

35 °C. Märgatav kasv algas temperatuuril 10 °C, oli suurim temperatuuridel 20 °C ja 25 °C ja 

langes oluliselt 30 °C juures. Steeli jt (2011) poolt vaadeldi temperatuuri mõju viinamarjade 

nakatumisele B. cinereaga ainult 20 °C ja 27 °C juures. Temperatuuril 20 °C nakatusid marjad 

92% ulatuses, 27 °C juures 65%. Nairi juhitud töörühm (1988) jälgis nakatumist 

temperatuuridel 5 kuni 30 °C, viiekraadiste vahedega 24 tunni jooksul. Nakatumine oli suurim 

temperatuuridel 15, 20 ja 25 °C (25 kraadi juures oli 24 tunni möödudes viljade nakatumine 

100%) ning oluliselt madalam temperatuuridel 10 °C ja 30 °C (vastavalt 22 ja 20%). Broome jt 

(1995) viis katsed läbi temperatuuril 12 kuni 30 °C, jõudes sarnase tulemuseni – pärast 24 tunni 

möödumist oli nakatumine temperatuuridel 12–20 °C üle 90%. 
 

Eespool mainitud Nairi ja Broome’i töörühmade katsete lõppeesmärk oli hinnata temperatuuri 

ja märja perioodi kestvuse suhet viljade nakatumisele hahkhallituse seenega. Mõlema 

uurimustöö tulemusena oli nakatumisprotsent seda kõrgem, mida kauem kestis märg periood 

temperatuuridel 15–25 °C (Nair jt, 1988; Broome jt, 1995). 
 

Vaba vee olemasolu, mida väljendatakse veeaktiivsusena (Aw) on oluline B. cinerea mütseeli 

arengut soodustav tegur. Viinamarja kestas oleva veeaktiivsuse tõusuga kaasnes ka oluline 

mütseeli kasv. Kriitiliseks väärtuseks in vitro uuringus, mille juures mütseeli kasv pidurdus 

oli 0,966, maksimaalne Aw-väärtus saavutati vilikonna kokkukasvamise faasis ja minimaalne 

marja täisküpsuse faasis (Deytieux-Belleau jt, 2009). 
 

Doehlemann jt (2006) töös võrreldi erinevate pinnaomadustega materjalide mõju B. cinerea 

koniidide idanemisele. Hüdrofoobsemad, suurema vedeliku kontaktnurgaga pinnad, nagu 

polüpropüleen ja teflon mõjusid koniidi idanemisele oluliselt positiivselt (idanemisprotsent 

vastavalt 91,5% ja 88,5%). Oluline korrelatsioon vedeliku kontaktnurga ja idanemisprotsendi 

vahel algas nurga väärtusel 60°. 
 

Thomase jt (1988) uuringu eesmärgiks oli kolme komponendi – tuulekiiruse, temperatuuri ja 

suhtelise õhuniiskuse koosmõju taime kudede pinnal mütseeli ja koniidide arengule. In vitro 

katsed viidi läbi 6 päeva jooksul, temperatuuridel 16 °C, 21 °C, 26 °C ja 30 °C, tuulekiiruseks 

määrati 0 m/s, 0,3 m/s ja 0,6 m/s ning suhteline õhuniiskus 69%, 77%, 86% ja 94%. 

Temperatuuril 30 °C ei täheldatud ei koniidide ega mütseeli kasvu. Teisel päeval oli mütseeli 
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areng temperatuuril 16 °C praktiliselt olematu, samas temperatuuril 21 °C, suhtelisel 

õhuniiskusel 94% ning tuulekiirusel 0 m/s oli mütseel levinud juba pooltele marjadele. 

Kuuendaks päevaks oli mütseeli levik erinevatel temperatuuridel ühtlustunud, olles suurim 

õhuniiskusel 94% ja tuulekiirusel 0 m/s. Selleks ajaks oli mütseel levinud juba kõikidele 

uuritavatele marjadele. Koniidide levik samadel temperatuuridel erines mütseeli arengust – 

suurim levik toimus temperatuuril 21 °C, suhtelisel õhuniiskusel 94% ja tuulekiirusel 0,6 m/s 

(suurim uuritud kiirus). 
 

Sama töö raames vaadeldi nende kolme komponendi mõju viinapuu nakatumisele 

välitingimustes ja jõuti sarnasele järeldusele, et temperatuuri, õhuniiskuse ja tuulekiiruse 

omavahelistel seostel on oluline roll hahkhallituse arengule taimekudede pinnal (Thomas jt, 

1988). 
 

Nassri ja Barakati (2013) poolt avaldatud in vitro uuringus omavad koniidide idanemisele 

olulist osa nende kontsentratsioon, vanus, kasvukeskkonna pH ja erinevad sahhariidid. 

Koniidide kontsentratsiooni tõustes idanemisprotsent langes. Koniidide vanuse tõustes viielt 

päevalt neljateistkümnele idanemine langes 91 protsendilt 67 protsendini, samas oli fruktoosi 

lisamisel kasvusubstraadile idanemise erinevus vaid 4% (langes 97 protsendilt 93 

protsendini). Erinevate pH tasemete juures toimus küll idanemine (uuriti vahemikku pH 3 

kuni 10), kuid suurim oli see pH 6 ja 7 juures. Varasemast Prusky jt (2001) uuringust selgub 

lisaks, et mikroseened on võimelised keskkonna pHd muutma nende arengule sobivaks. 
 

Nassri ja Barakati (2013) töös uuriti ka erinevate katioonide Ca2+, Mg2+, K+ ja Fe2+ ning 

ammoonium- ja nitraatioonide (vastavalt NH4Cl ja NaNO3 koostises) mõju koniidide 

idanemisele. Katioonide puhul idanemine vähenes lahuse kontsentratsiooni tõustes ja järsk 

idanemise langus toimus kontsentratsioonidel üle 10 mM. Lämmastikühendid ei avaldanud 

koniidide idanemisele mõju kuid ühendite kontsentratsiooni tõus mõjus positiivselt idumõigu 

kasvule. 
 

Valguse mõju B. cinerea arengule on uurinud mitmed autorid. Erinevatel kultuuridelt kogutud 

43st B. cinerea isolaadist 31l toimus eoste vabanemine nii valguse käes kui pimeduses ja 

nendest omakorda kaheksal pimeduses praktiliselt samal tasemel kui valguse käes. Selle katse 

tulemusel jõuti järeldusele, et sporulatsioon ei sõltu valguse olemasolust vaid konkreetse 

isolaadi omadustest (Stewart ja Long, 1987). Valguse mõjul võib B. cinerea sporulatsioon nii 
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kasvada kui kahaneda. Valgus lainepikkusega 300–400 nm ja üle 720 nm kasvatas 

sporulatsiooni, samas sinine valgus lainepikkusega 380–530 nm vähendas seda (Tan, 1975, 

tsiteerinud Elad, 1997). Sarnasele tulemusele jõudis ka Kimi töörühm (2013), kes uuris 

erinevate valgusspektrite mõju hahkhallituse arengule ning fenoolsete ühendite ja 

antioksüdantide tootmist taimes – sinine valgus vähendas oluliselt seene arengut tomati lehel, 

samas kasvas aga fenoolsete ühendite ja antioksüdantide tase taimes. Lisaks võrdlesid 

Kotzabasis jt (2008) tomati saagikust ja vastuvõtlikkust hahkhallitusele sõltuvalt kasvuhoone 

kattematerjali optilistest omadustest, jõudes analoogilisele tulemusele – kui suurenes sinise 

valguse osakaal taimedele langevas valguses, eriti sinise valguse ja ultravioleti suhtarv ja 

vähenes infrapunase kiirguse osakaal, vähenes taimede nakatumine hahkhallitusesse ja lisaks 

B. cinerea sporulatsioon. 
 

Lisaks eelnevale tuleb ära märkida erinevate patogeenide koostoime. Patogeenide 

interaktsioon võib omada mitut erinevat iseloomu, näiteks konkurents, sümbioos, parasitism. 

Sõltumata interaktsiooni liigist mõjutab muutus ühe haiguse arengus teisi samaaegselt 

esinevaid patogeene ja nende kulg erineb sellest, milline see oleks olnud ainsana esineva 

haigusena ühel taimel (Waldir jt, 2014). Näiteks tõstab kollasesse mosaiikviirusesse ja oa 

keerdlehisusse nakatumine taime vastuvõtlikkust Botrytis fabae ja B. cinerea nakkusele 

(Omar jt, 1986). 
 

Olulise faktina peab mainima, et samaaegsel erinevate, kuid sama ökonišši kasutavate 

seentega nakatumisel ei ole oluline niivõrd liigiline interaktsioon kuivõrd keskkonna-

tingimuste mõju konkreetsele kooslusele. Nii näiteks võib identsetes laboratoorsetes 

tingimustes loodud B. cinerea ja Greeneria uvicola koosluste viinamarja viljal kasvatamisel 

temperatuuril 20 °C olla G. uvicola osakaal nakkuse levikul nullilähedane, samas kui 27 °C 

juures muutuvad oluliselt esindatuks mõlemad seened (Steel jt, 2011). 
 

Matemaatiliselt on võimalik selliseid situatsioone kirjeldada mudelitega, mis on sarnased 

Lotka-Volterra mudelile, kuid arvestavad samas taime kui bioloogilise objekti iseärasusi – 

näiteks seda, et juhul kui patogeeni ja haiguse jaoks jääb kahjustatud lehe pind samaks ja 

seega kahjustuse tase konstantseks. Samuti tulenevad erinevused klassikalisest Lotka-Volterra 

mudelist näiteks tänu osade haiguste promotoorsele efektile teiste suhtes (Waldir jt, 2014). 
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Eelmainitud lähenemisega saab kirjeldada ainult patogeenide omavahelist interaktsiooni 

sõltumatult peremeestaimest. Nii näiteks võib peremeestaime kasv mõjutada haiguse leviku 

dünaamikat, seda eriti juhul kui taime kasv on kiirem haiguse progresseerumisest. Teisest 

küljest mõjutavad haigused taimi erineval moel. Selliste seoste uurimisel on jõutud 

järeldusele, et saagikaod võivad taimekahjustused mitme patogeeni koostoimel olla 

väiksemad, kui need oleksid iga patogeeni toimimisel eraldi. Praktikas on tegemist väga 

keerulise fenomeniga, mis nõuab igal konkreetsel juhul eraldi lähenemist ja uuringuid (Waldir 

jt, 2014). Praktiline kasu sellistest uuringutest on võimalus piirata ühe kindla haigustekitaja 

poolt põhjustatud epideemiaid ja optimeerida taimekaitsele kulutatavaid vahendeid. 

 

 

1.3. Õienakkus ja latentne periood 
 

Nairi jt poolt läbiviidud uuringu tulemusena leiti, et kevadine õienakkus põhjustab sügisel 

valminud viljade kahjustamist seene poolt (Nair, 1995). Enne õitsemist on viinamarja õied 

kaetud kalüptraga, mis kaitseb neid suhteliselt hästi infektsiooni eest. Avatud õis annab aga 

seenele võimaluse levida, eriti emakasuudme kaudu ja õiepõhja piirkonnas. Erinevate 

nakkusvõimaluste uurimise tulemusena jõuti järeldusele, et nakatumine on suurem õiepõhjal, 

kuhu B. cinerea koniidid saavad maanduda läbi sigimiku ja õiepõhja vahelise avause. 

Väiksem on nakatumistase emakasuudme kaudu (Viret jt, 2004). Õienakkusele järgneb 

latentne periood, mille jooksul haiguse sümptomid ei avaldu. Tavaliselt kestab see 

viinamarjade küpsemise alguseni, pärast mida nakatatakse valmivaid marju ja vananevaid 

kudesid (Nair, 1995; Keller, 2003). 
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2. TAIMEDE KAITSEVÕIME HAHKHALLITUSE VASTU 
 

Viinamarjadel on erinevaid võimalusi patogeeni sissetungile vastu astumiseks. Nende seas on 

nii füüsilisi, morfoloogilisi kui ka anatoomilisi tõkkeid, mis tulenevad viljakesta paksusest, 

kesta rakukihtide arvust ja tihedusest, vahakihist ning marja biokeemilisest koostisest 

(van Baarlen jt, 2007). 

 

 

2.1. Viljakest 
 

Mlikota Gableri jt (2003) katsetes näidati, et hahkhallitusele on vastupanu suurem marjadel, 

mille epidermise rakkude kiht on paksem, vaha on rohkem 1 mm2 viljakesta kohta ja millel on 

vähem poore kestas. Kõige väiksem oli B. cinereale vastupanu sortidel, mis on aretatud 

euroopa viinapuust (Vitis vinifera), suurim põhja-viinapuul (V. labursca) ja selle hübriididel, 

mida saab otseselt seostada ka põhja-viinapuu paksema viljakestaga ja väiksema pooride 

arvuga kestas. Samas oleneb marja kaitsevõime ka viinamarja vilikonna struktuurist, mis 

omakorda mõjutab viljakesta omadusi (Fermaud jt, 2001; Hed jt, 2009). 

 

 

2.2. Biokeemilised ühendid 
 

Lisaks füüsilisele barjäärile on viinamarja koostises biokeemilised ühendid, mis mõjutavad 

patogeenide levikut taimes. Osa neist ühendeist kuuluvad füsioloogiliselt viinamarja 

koostisesse, osa toodetakse vastusena taime stressile või patogeeni rünnakule. Patogeeni 

rünnakule reageerivad viinamarjad kas sekundaarsete metaboliitide nagu fütoaleksiinide või 

erinevate patogeneesiga seotud (PR) proteiinide tootmisega (Renault jt, 1996; Bavaresco jt, 

1997). 
 

Proantotsüanidiinid ehk kondenseerunud taniinid on polümeersed fenoolid. Tanniinide 

biosüntees algab koos õie arenguga ja kontsentratsioon jõuab maksimaalse tasemeni marja 

värvumise alguseks, pärast mida nende suhteline sisaldus marjas langeb. Sünteesi kiirus 
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sõltub keskkonnatingimustest. Viinamarja kestas leiduvad tanniinid mõjutavad B. cinerea 

koniidide idanemist ja levikut marjas (Sarig jt, 1998; Goetz jt, 1999; Raal, 2010).  
 

Fütoaleksiinid on madalmolekulaarsed antimikroobsete omadustega ühendid, mida taim 

sünteesib pärast patogeeni infektsiooni. Viinapuu erinevates osades leiduvad fütoaleksiinid – 

stilbeenid on fenoolsed ühendid, millest tuntuim on trans-resveratrool (Raal, 2010). Enim 

leidub trans-resveratrooli viinapuu varre floeemis, kaenlapungades ja kõige vähem lehtedes 

(Wang jt, 2010). Stilbeenid mõjutavad B. cinerea rakkude hingamist (Hart, 1981). B. cinerea 

koniidide töötlemine resveratrooliga mõjutab koniidide idanemist, mütseeli kasvu ja 

kontsentratsioonidel 60 kuni 140 μg/ml põhjustab seenes tsütoloogilisi muutuseid (Adrian, 

1997). Lisaks on uuritud ka taime stressi põhjustava UV-C kiirguse mõju resveratrooli 

tootmisele viinapuu lehes, mille tulemusena resveratrooli kasv algas pärast 8 tunni 

möödumist, jõudis tippu 16 ja 24 tunni möödudes ja seejärel langes kiiresti algse taseme 

lähedale (Wang, 2010). Oluline on stilbeenide tootmise tase ka õienakkuse juures. Õite suur 

vastuvõtlikkus B. cinerea infektsioonile seostatakse nende madala stilbeenide 

produktsiooniga, seda eriti õiepõhja piirkonnas (Keller jt, 2003). 
 

Patogeneesiga seotud (PR) proteiinid on erinevate patogeenide vastase toimega 

madalmolekulaarsed valgud, mis jagatakse 17 gruppi ja kodeeritakse peremeestaime poolt 

vastuseks nii keskkonnastressi kui patogeenide rünnaku vastu (van Loon jt, 2006). PR-

proteiinid akumuleeruvad rakuvaheruumides ja vakuoolis, kuid erinevates taimeosades on 

PR-proteiinide kontsentratsioon erinev (Derckel jt, 1998). Erinevate PR-proteiinide seas 

pärsib viinamarjas sisalduv tsitinaas mikroseente koniidide idanemist võrreldes kurgist 

eraldatud tsitinaasiga tunduvalt madalamal kontsentratsioonil (vastavalt 7,5 mg/l ja 200 mg/l) 

(Zhang ja Punja, 1994; Derckel jt, 1998). Suurim kogus tsitinaasi leidub viinamarja viljalihas. 

Marja valmimisega ja suhkrusisalduse tõusuga kaasneb samuti tsitinaasi taseme kasv 

(Robinson jt, 1997). 
 

Taumatiinisarnased proteiinid (PR-5) on valgud, mida toodetakse vaid teatud taimekudedes 

pärast patogeeni infektsiooni ja mis mõjutavad seeneraku membraani läbilaskvust 

(Vidhyasekaran, 2004). Viinamarjades leiduvates taumatiinisarnastest proteiinidest on 

kirjeldatud kaht – VvTK-1 ja VvTL-2, millest VvTL-2 on leitud nii viinapuu viljadest kui 

lehtedest ja erinevalt VvTK-1st mõjub seente arengule pärssivalt (Tattersall jt, 1997). 
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Lisaks on viinapuudel kindlaks tehtud tsüsteiinirikkad proteiinid – defensiinid, mis omavad 

kõrget seenpatogeenide vastast toimet, mõjutades samuti seeneraku membraani metabolismi 

ja viies lõpuks raku apoptoosini. VvAMP2 (Vitis vinifera AntiMicrobial Peptide 2) esineb 

viinapuu õites ja omab B. cinerea vastast antimikroobset toimet (Wilmes jt, 2011; 

Giacomelli jt, 2012; Nanni jt, 2014). 
 

Etüleen. Viinamarja loetakse küll mittetundlikuks etüleeni suhtes, kuid sellel fütohormoonil 

on marja arengus oluline roll. Viinamarjadel on leitud, et enne vilja värvumist mõjutab 

etüleeni puudus rakkude kasvu ja seeläbi marja suurust, lisaks pidurdab hapete vähenemist 

küpsevas marjas ning takistab antotsüaanide akumuleerumist selle kestas (Chervin jt, 2004; 

Mailhac ja Chervin, 2006). 
 

Teada on fakt, et taimed reageerivad patogeenide rünnakule suurema etüleeni tootmisega 

(Tudzynski ja Sharon, 2002). Samas on leitud, et mikroseened toodavad samuti etüleeni kuid 

väga väikestes kogustes (Chagué jt, 2006). Etüleeni olemasolu parandab oluliselt Botrytis 

cinerea võimet koloniseerida taimekudesid, samas suurendab etüleeni tootmist valguse 

olemasolu, mis katsetes tõstis etüleeni taset, olenevalt isolaadist 1,2 kuni 15,7 korda (Chaque, 

2002). 
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3. VIINAMARJA KASVUTINGIMUSED 
 

Olulisemaks klimaatiliseks teguriks viinamarjade kasvatamisel on aktiivsete temperatuuride 

summa. Viinamari vajab varajaste sortide puhul valmimiseks aktiivsete temperatuuride 

summat vähemalt 2100 °C, samas on Eestis keskmine aktiivsete temperatuuride summa 

avamaal 1800 °C (Miidla, 1964). Oluline on viinamarjade puhul ka temperatuuride keskmine 

väärtus. Nii näiteks on kuu keskmise temperatuuri 16 °C korral marjade küpsemise perioodil 

suhkrusisaldus marjades minimaalne, saavutades maksimaalseid väärtuseid temperatuuril 

25-28 °C. Valmimiseks optimaalne temperatuur on 25–30 °C. Öise ja päevase temperatuuri 

vahe 10–15 °C suurendab antotsüaniinide taset marjas (Mori jt, 2005). 
 

Joonistel 2 kuni 7 on toodud ülevaade keskkonnatingimuste erinevustest Eestis kütmata 

kasvuhoones, seina ääres ja avamaal (Miidla, 1964). Selle põhjal võib teha järelduse, et 

viinamarjade kasvatamisega katmikalal on võimalik pikendada nende vegetatsiooniperioodi ja 

laiendada kasvatatavat sortimenti. Nii on võimalik olenevalt katmikalal kasutatavatest 

konstruktsioonidest ja materjalidest tõsta aktiivsete temperatuuride summat 1000 või enam 

kraadi (Miidla, 1964). 
 

 
Joonis 2. Keskmine õhutemperatuur vegetatsiooniperioodil. 
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Joonis 3. Keskmine mullatemperatuur vegetatsiooniperioodil. 

 

 
Joonis 4. Maksimaalne õhutemperatuur vegetatsiooniperioodil. 

 

 
Joonis 5. Minimaalne õhutemperatuur vegetatsiooniperioodil. 

 

 
Joonis 6. Aktiivsete temperatuuride summa vegetatsiooniperioodil. 
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Joonis 7. Keskmine suhteline õhuniiskus. 

 

 

Võrreldes viinamarjade arenguks vajalikke temperatuuritingimusi ja temperatuure Eestis palju 

kasutatavate kütmata kasvuhoonetes vegetatsiooniperioodil ning B. cinerea arenguks ja 

levikuks soodsaid tingimusi on näha, et keskkonnatingimused katmikalal on lähedased 

hahkhallituse paljunemiseks optimaalsetele tingimustele. Sellest tulenevalt peab erilist 

tähelepanu pöörama meetoditele, mis võimaldaksid pärssida seene levikut ja arengut. 
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4. HAHKHALLITUSE NAKKUSE VÄHENDAMISE 

VÕIMALUSI KATMIKALAL 
4.1. Paigutus 
 

Põhja-lõunasuunalise paigutuse korral on päeva lõikes taimedel ühtlasem valguse jaotus. See 

vähendab mõnevõrra üldist taimedele kättesaadavat valgushulka võrreldes ida-lääne suunalise 

paigutusega, kuid oluline valguse intensiivsuse vähenemine on just talveperioodil, kui 

viinamari on puhkefaasis. Samas on taimedel ühtlasem valgustatus ööpäeva lõikes ja see 

tagab tugevamate taimede kasvu, mis on vastupidavamad hahkhallituse infektsioonile 

võrreldes otsese päikesevalguse puudumisega osadel taimedel ida-lääne suunalise paigutuse 

korral (Creasy ja Creasy, 2009, Shrestha, ja Fidelibus, 2005). 

 

 

4.2. Konstruktsioon ja konstruktsioonimaterjalid 
 

Katuse ja seinte umbes 30° kalde korral hakkavad kondenseerunud vedeliku tilgad voolama 

alla mööda kattematerjali olenemata selle pindpinevustegurist, mille järel on võimalik vesi 

kokku koguda ning kasvuhoonest välja juhtida. Väheneb oluliselt kondenseerunud piiskade 

langemine viinapuudele, mis võivad kahjustada taimi ja suurendada haiguste levikut 

(van Zabeltitz, 2011). Töötlemata puidu kasutamisel, suudab B. cinerea saprotroofina puidul 

talvituda, samuti areneda ja paljuneda (Bridžiuvienė ja Levinskaitė, 2007). Alternatiiviks 

puidule on metallid ja plast, mis on lihtsalt puhastatavad ja desinfitseeritavad. 

 

 

4.3. Kattematerjalid 
 

Kattematerjalist sõltub taimedele kättesaadava päikeseenergia intensiivsus ja tüüp, mis 

mõjutavad otseselt taimede kasvu ja füsioloogiat. Samuti mõjutatakse lehtede temperatuuri, 

mida taim kontrollib kaudselt lehtede hingamise abil. Sellega kaasneb õhuniiskuse kasv tänu 

taimede poolt eritatud veeaurule. Õhuniiskust saab reguleerida ventilatsiooni abil, vahetades 

niiske siseõhu kuivema välisõhu vastu, spetsiaalsete seadmete abil või kondenseerub see 

kasvuhoone jahedatele pindadele, eelkõige kattematerjalile aga ka taimede õhutemperatuurist 
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jahedamatele osadele. Nii nagu taimedele, avaldab päikeseenergia kogus ja tüüp mõju ka 

hahkhallitusele. Taimedele on kõige olulisem fotosünteetiliselt aktiivne kiirgus (400–

700 nm), mille puhul katte läbilaskvus peaks olema maksimaalne. Suurim läbilaskvus on 

silikaatklaasil ja madalaim polüetüleenkilel (Nelson, 2012). Joonisel 8 on toodud praegustes 

tingimustes ühe populaarseima kattematerjali – kihilise polükarbonaadi spektraalne 

läbilaskvus (Polükarbonaatmaterjali... 2014). 

 

 
Joonis 8. Polükarbonaatmaterjali spektraalne läbilaskvus. 
 

 

Enamik kaasajal kasutatavaid plastkattematerjale ja silikaatklaas ultraviolettkiirgust läbi ei 

lase. Erandiks on osa polüetüleenkilesid ja mõned akrüülklaasi tüübid. Samuti on välja 

töötatud polükarbonaatmaterjale, mille läbilaskvuspiiri lainepikkuste lühemas otsas on 

vähendatud 350 nm-ni (Hwang, 2003). See, mille alusel valida viinamarjade kasvatamiseks 

sobiv kattematerjal, on aga lahtine – osade allikate kohaselt on B. cinerea sporulatsiooni 

piiramiseks otstarbekas kasutada kiirgust 380–315 nm ja ultravioleti lähedase spektriosa 

täielikku piiramist (üle 400 nm), teised allikad aga mainivad taimede haiguskindluse tõusu 

kiirgusel 380–315 nm ja 315–280 nm (Tan, 1975, tsiteerinud Elad, 1997; Kim jt, 2013). 

Ultraviolettkiirguse kogu spekter mõjutab tugevalt samuti viinamarjade keemilist koostist 

ning läbi selle nende maitset ja väärtust, seetõttu oleks soovitatav läbi viia vastavasisulised 

uuringud Eestis. 
 

Järgmine omadus, mida kattematerjalide puhul jälgida, on nende mõju niiskusele ja 

kondensvee tekkimisele. Kasvuhoone välispiirded on reeglina alati jahedamad kui sees olev 

õhk. Niipea, kui siseõhu kastepunkt läheneb välispiirde sisemise poole temperatuurile, algab 

vee kondenseerumine sellele. Kui pind on hüdrofoobne, kogunevad tekkivad tilgad suurteks 

tilkadeks ning langevad kasvuhoonetaimestikule, põhjustades sellele otseseid vigastusi ja 
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soodustades hahkhallituse levikut. Hüdrofiilse pinna puhul hakkab vaba vesi voolama pinna 

kalde suunas, mida on võimalik koguda ja kasvuhoonest välja juhtida. Seega on olulised kaks 

tegurit – katte pindpinevus ja soojusjuhtivus, mis määrab katte sisemise pinna temperatuuri 

erinevuse välistemperatuurist. Pindpinevuse vähendamiseks on mitu võimalust – kasutada 

väikese pindpinevusega materjali, nt klaasi, mille sisemine pool on kaetud kondenseerumist 

takistava materjaliga või pinnatöötlusvahendeid, mis vähendavad pindpinevust. 

Soojusjuhtivuse seisukohalt on hea kasutada mitmekihilisi katteid (van Zabeltitz, 2011; 

Nelson, 2012). 
 

Kokkuvõtteks võib öelda, et parima kattematerjali valik nii viinamarja kui B. cinerea arengu 

seisukohalt sõltub kasvatatavatest sortidest, kasvuhoone asukohast, olemasoleva või 

projekteeritava kasvuhoone konstruktsioonist, täiendavatest mikrokliima kontrollimise 

võimalustest (küte, ventilatsioon, niiskuse vähendamine) ja peaks põhinema eelkõige 

majanduslikul kalkulatsioonil. Eesmärgiks on sordile vajaliku temperatuurirežiimi tagamine 

vegetatsiooniperioodi jooksul nii, et kulutused niiskusrežiimi ja kondensaadi kontrolli all 

hoidmiseks oleksid minimaalsed. 

 

 

4.4. Ventilatsioon 
 

Kasvuhoonete ventileerimiseks on kaks meetodit – sundventilatsioon ja loomulik 

ventilatsioon. Mõlema ülesandeks on liigse soojuse ja niiskuse kasvukeskkonnast välja 

juhtimine. Sundventilatsiooni odavama meetodi korral toimub põhiline õhuvahetus päeval, 

öösel õhuvahetust väliskeskkonnaga praktiliselt ei toimu, sellega vähendatakse öiste madalate 

temperatuuride mõju kasvuhoone sisemisele temperatuurile, vähenevad nii küttekulud kui ka 

tõuseb temperatuur kasvuhoones sees. Negatiivne on aga suhtelise õhuniiskuse järsk kasv 

öötundidel ja sellega kaasnev kondensvee teke, mis loob sobiva keskkonna hahkhallituse 

arenguks. Teise meetodina kasutatakse ööpäevaringset või osaliselt öist ventileerimist. Sellega 

on võimalik tagada suhtelise õhuniiskuse ja kondensvee tekke oluline vähenemine ja seega 

taime väiksem nakatumine hahkhallitusesse (Tantau ja Lange, 2003; Körner ja Holst, 2005). 

Viinamarjakasvatuses on oluline öise ventileerimise pooltargumendiks lisaks see, et taime 

arenguks on soovitatav 10–15 °C öiste ja päevaste temperatuuride vahe (Mori jt, 2005). 

Sundventilatsiooni puhul saab täpsemalt kontrollida õhuvahetust (Tantau ja Lange, 2003; 
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Körner ja Holst, 2005). Hahkhallituse tõrjeks on mõlema meetodi puhul oluline pidev 

suhtelise õhuniiskuse jälgimine (Seginer, ja Zlochin, 1997). 
 

Taimede võrades on suhteline õhuniiskus suurem kui vabas õhus, seega on seal soodsamad 

tingimused hahkhallituse kasvuks, samuti kondensvee tekkeks. Niiskuse vähendamiseks saab 

kasutada nii loomulikku ventilatsiooni, sundventilatsiooni kui ka täiendavat tsirkulaarset 

ventilatsiooni. Näiteks võib häid tulemusi anda väiksem õhuvahetuse kogus koos 

tsirkulatsioonventilatsiooniga (Kuroyanagi jt, 2013). 
 

Hahkhallituse leviku üks peamiseid soodustavaid tegureid on haavad taime osadel, eriti 

viljadel. Erinevaid haavu marja pinnal tekitavad herilased, marjalutikad ja teised putukad. 

Seetõttu on soovitatav kasutada kasvuhoone avatavatel osadel putukavõrke, hiljemalt alates 

marjade valmimise algusest. Võrkudega kaetud avade õhu läbilaskevõime vähenemisel on 

vajalik muuta ventileerimise taset (Fatnassi jt, 2003). 

 

 

4.5. Kastmissüsteemid 
 

Viinamarjal on suhteliselt väike kastmisvajadus, kuid oluline on tagada ühtlane niiskusrežiim, 

eriti marjade küpsemise ajal, et välistada nende lõhenemist (Howell, 2012). Võrreldes 

tilkkastmissüsteemidega kasvab vihmutussüsteemide puhul oluliselt õhuniiskus ja märg 

periood ning sellega suureneb taimede nakatumine hahkhallitusesse (Aissat jt, 2008). 
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5. AGRONOOMILISED VÕTTED HAHKHALLITUSE 

NAKKUSE VÄHENDAMISEKS 
5.1. B. cinerea levik taimejäänustelt 
 

B. cinerea võime nakatada ja levida taimel nii saprotroofina kui nekrotroofina teeb selle tõrje 

keeruliseks. Olulisel kohal on seejuures haiguse kandumine ühelt hooajalt teisele, mida 

võimaldab seene elutegevus nii saprotroofina kui ka sklerootsiumide moodustamine 

ebasoodsates tingimustes ellujäämiseks (Mundy jt, 2012). 
 

Uus-Meremaal võrreldi kahe aasta jooksul B. cinerea sporulatsiooni erinevatel taimeosade 

jäänustel. Istandusest kogutud materjalil oli suurim sporulatsioon õieraagudelt, järgnesid 

köitraagudelt ja väikseim oli eoste vabanemine võrsetelt. Selliseid erinevusi võib selgitada 

taimeosade erinevate kudede omadustega ja erineva kõdunemiskiirusega. Ridade vahelt 

kogutud materjalilt oli B. cinerea sporulatsioon väiksem kui taimede alt kogutud materjalilt, 

mida autorid põhjendavad erinevate mikroklimaatiliste tingimustega (Jaspers jt, 2013). 

Mundy jt (2012) poolt uuriti köitraagusid kui B. cinerea eoste vabanemise allikaid ja nende 

eemaldamise majanduslikku efektiivsust nakatumise vähendamiseks. Tulemuseks saadi, et 

köitraagude poolt edasikantav nakkus on majanduslikult vähem kulukas kui köitraagude 

eemaldamine. 

 

 

5.2. Võrakujundus 
 

Mitmeaastase ronitaimena on viinapuu kasvatamisel oluline osa tema võrakujundusel, mis 

võimaldab lehtede ja viljade ühtlasema valgustatuse, lehtede ja viljade arvu suhte 

optimeerimise ning parema mikrokliima taime ümber ja võra sees ning sellega väiksema 

nakatumise haigustesse (English jt, 1989). 
 

Erinevate võrakujunduste mõju B. cinerea infektsioonile loetakse kaudseks, sest see avaldab 

mõju võra ja vilikonna tihedusele, mis on olulised võrasisese niiskuse tasemele, 

valgustatusele ning marjade biokeemilisele koostisele (Cristinzio jt, 2000). Ohio osariigis 

istutati 1990. aastal hübriidsordi ʽSeyval Blancʼ taimed ning alates kolmandast aastast 

kujundati nende võrad nelja eri tüüpi (joonis 9): kaheõlgne rõht-nöörpuu (bilateral Cordon, 
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joonisel A), Sylvos (kaheõlgne rippuvate okstega rõht-nöörpuu, joonisel B), lühivõrsetega 

püst-nöörpuu (upright Cordon - Spur, joonisel C) ja pikkade võrsetega püst-nöörpuu (upright 

Cordon - Cane, joonisel D). Viieaastase uurimistöö tulemusena jõuti järeldusele, et 

hahkhallitusesse nakatumine oli väikseim rippuvate okstega Sylvos-tüüpi võrakujunduse 

puhul. Sylvos-tüüpi kujundusega oli võratihedus väiksem ja sisemisi lehti vähem, mida tagab 

parema õhustatuse ja väiksema suhtelise õhuniiskuse viinapuu võras ning seetõttu ka 

väiksema nakatumise hahkhallitusesse (Ferree jt, 2002). Palliotti 2012. aastal avaldatud töös 

võrreldi püst-nöörpuu (VSP) ja Y-kujulise kujunduse (joonis 10) mõju viinamarjade 

kvaliteedile ja vastupanuvõimet hahkhallitusele. Y-kujulise võrakujunduse puhul oli 

nakatumine hahkhallitusesse kuni 2/3 võrra väiksem kui püstnöörpuu puhul. Lisaks oli 

kõrgem ka antotsüaanide, fenoolide ja tanniinide sisaldus, mis omakorda mõjutavad viljade 

vastupanuvõimet haigustele. 
 

 
Joonis 9. Erinevad võrakujunduse tüübid Ferree jt uurimistöös. 
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Joonis 10. Püst-nöörpuu (VSP) ja Y-kujuline võrakujundus. 

 

 

5.3. Lehtede eemaldamine 
 

Vilikonna tiheduse, lehtede eemaldamise ja hahkhallituse infektsiooni vaheliste seoste 

uurimisel selgus, et mida tihedam on vilikond, seda suurem on tõenäosus hahkhallitusesse 

nakatuda. Eemaldades viinapuu alumised lehed õitsemise alguses vähenes marjade läbimõõt 

13 kuni 25% kuid ka hahkhallitust esines vähem 60 kuni 82% (Hed jt, 2009). Sarnasele 

tulemusel jõudis ka Sabbatini koos Howelliga 2010. aastal ning Staff oma töögrupiga 

1997. aastal avaldatud uuringus. 

 

 

5.4. Toiteelemendid 
 

Toiteelemendid on olulised nii taime kui mikroorganismide kasvus kuid mõjutavad ka 

haiguste levikut. B. cinerea kui fakultatiivne parasiit koloniseerib vananevaid kudesid või 

eraldab toksiine kudede vigastamiseks ja surmamiseks. Seetõttu kõik, mis mõjutab taime 

metabolismi ja vähendab kudede vananemiskiirust suurendab vastupanuvõimet patogeenile 

(Agrios, 1997). 
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Lämmastik mõjutab viinapuu kasvu, morfoloogiat ja kudede omadusi, sest see on 

nukleiinhapete, valkude ja ensüümide algmaterjal, kuulub klorofülli ja fütohormoonide 

koostisesse. Kelleri jt (2001) poolt läbiviidud viinapuu lämmastikuga (0 kg/ha ja 100 kg/ha) 

väetamise tulemusel suurenes marjade nakatumine hahkhallitusesse, mida autorid seostasid 

kõrgema hapete sisaldusega ja madalama pHga. 
 

Liiga suured lämmastiku kogused põhjustavad liigset vegetatiivset kasvu, mille tagajärjel 

lehed varjutavad marju ja põhjustavad omakorda marjade biokeemilise koostise muutumise, 

vilikondade tihenemise, taime mikrokliima on niiskem ning taim vastuvõtlikum 

seenhaigustele (Bell ja Henschke, 2005; Valdés-Gómez jt, 2008). 
 

Kaalium mõjutab taimes kõrgmolekulaarsete ühendite, nagu proteiinide, tärklise ja tselluloosi 

tootmist. Marschner (2002) toob välja peamised kaaliumi füsioloogilis-biokeemilised 

omadused taimes. Need on ensüümide aktiviseerimine, rakumembraani transpordiprotsessides 

osalemine, anioonide neutraliseerimine ning osmootse rõhu reguleerimine, mis on oluline 

taime veega varustatuse seisukohalt. Madal kaaliumi tase viinapuudel võib põhjustada võrsete 

kasvu peatumise, lehtede enneaegse langemise, marjade halva värvumise ning marjad jäävad 

väikeseks (Christensen ja Peacock, 2000) Kiire kaaliumi taseme tõus toimub viinamarja 

arengu algfaasis, kui vili kasvab suurusesse, järgneval latentsel perioodil kaaliumi tase eriti ei 

muutu ning oluline uus tõus toimub enne küpsemise algust. Kaaliumi taset taimes ja viljas 

mõjutavad nii mulla omadused, sordi eripära kui võrakujundus (Mpelasoka jt, 2003). Piisav 

kaaliumi tase tagab paksemad rakukestad, aminohapete akumulatsiooni ja tervete kudede 

arengu. Tasakaalustatud kaaliumiga väetamine tõstab taime võimet patogeenidele vastu 

astuda (Wang jt, 2013). 
 

Kaltsium kuulub taimerakukesta koostisesse, osaleb raku ainevahetuse reguleerimises, 

jagunemises ja arengus. Kaltsium on väheliikuv element ja seda ei transpordita vanematest 

kudedest noorematesse. Kaltsiumiväetiste kasutamine suurendab taime vastupanuvõimet 

hahkhallitusele (Volpin ja Elad, 1991). B. cinerea kasutab infektsiooniks ensüüme, mis 

lagundavad rakukesta ja kaltsium on võimeline inhibeerima selliste ensüümide tegevust. 

Chardonnet jt (1999) näitasid, et CaCl2 põhjustas mikroseene rakukesta paksenemise, 

osmootse rõhu tõusu, mis pikendas hüüfi kasvuperioodi ja alandas infektsiooni taset. 
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6. ARUTELU 
 

Eestis on kasutatud erinevaid võrakujunduse tüüpe. Heigo Miidla (1964) on soovitanud 

katmikalal kasutada püst-nöörpuu tüüpi võrakujundust. Ameerika Ühendriikides ja Itaalias 

erinevate võratüüpide kujunduse võrdluses on jõutud järeldusele, et hahkhallitusesse 

nakatumist vähendavad rõht-nöörpuu tüüpi võrakujundused, mis tagavad väiksema võra 

tiheduse, väiksema lehtede arvu, parema õhustatuse ja selle kaudu madalama suhtelise 

õhuniiskuse võra sees. Rõhtnöörpuude juures on samuti oluline marjade suurem avatus 

päikesevalgusele ja seeläbi biokeemilise koostise muutumine, mis annab marjadele suurema 

vastupanuvõime patogeenide rünnakule (Ferree jt, 2002; Palliotti, 2012). Lisaks peaks Eestis 

võratüübi valikul kütmata katmikalal arvestama viinapuu mahapainutamise ja katmise 

vajadusega sügisel. Eestis ei ole veel avaldatud võrdlusuuringuid katmikalale sobivate 

võrakujunduse tüüpide osas, mis tagavad samas väiksema nakatumise hahkhallitusesse ja 

teistesse haigustesse, kuid lauaviinamarjade katsetega koostöös Saare-Tõrvaagu aiandiga 

Pärnumaal alustati 2013. aastal (Rätsep jt, 2014). 
 

Oluline osa hahkhallitusesse nakatumisel on sordi valikul. Sordid, mis on väiksema 

lehemassiga, millel on madalam vilikonna tihedus, paksem viljakest, kõrgem taniinide 

kontsentratsioon viljakestas ning fütoaleksiinide ja patogeneesiga seotud proteiinide tootmine 

vastusena mikroseene rünnakule nakatuvad vähem hahkhallitusesse. Teada on fakt, et põhja-

viinapuu ja tema hübriidide marjadel on suurem resistentsus haigustele (Mlikota Gabler jt, 

2003). Tabelis 1 on toodud valik Eesti kliimasse sobivatest lauaviinamarja sortidest, mille 

aretuses on kasutatud põhja-viinapuud. Andmed on koostatud Vitis International Variety 

Catalogue’i, Iowa Riikliku Ülikooli ja Lääne-Virginia Ülikooli andmete põhjal (2014). 

Lauaviinamarjade sortide valikul on aga esimeseks valikukriteeriumiks maitseomadused. 

Konkreetsete viinapuu sortide omadused ja vastupanu haigustele Eestis katmikalal vajaksid 

täpsemaid uuringuid. Lisaks vajaksid täiendavat uurimist erinevatest viinapuu liikidest 

aretatud sortide resistentsuse põhjused nii hahkhallitusele kui ka teistele haigustele. 
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Tabel 1. Valik Eesti kliimatingimustesse sobivaid lauaviinamarja sorte 

Sort  Marja värvus  Kasutusotstarve  Lähteliigid ja -sordid Külmakindlus  
‘Alden’ must lauaviinamari, vein, mahl V. vinifera x V. labrusca 

‘Ontario’ x ‘Grosse Guillaume’ 
-26 °C 

‘Brianna’ valge lauaviinamari, vein V. labrusca x V. riparia 
‘Kay Gray’ x E.S. 2-12-13 (2) 

-29 °C 

‘Canadice’ punane  lauaviinamari, seemneta Vitis vinifera x V. labrusca 
‘Bath’ x ‘Himrod’ 

- 

‘Edelweiss’ valge lauaviinamari, vein, mahl Vitis vinifera x V. labrusca 
Mn 78 x ‘Ontario’ 

-32 °C 

‘Einset’ punane lauaviinamari, seemneteta Vitis vinifera x V. labrusca 
‘Fredonia’ x ‘Canner Seedless’ 

-30 °C  

‘Guna’ punane  lauaviinamari  Vitis vinifera x V. labrusca 
‘Madeline Angevine’ x ‘Dvietes Zila’ 

-30 °C  

‘Hasanski Sladki’ sinine  lauaviinamari, vein  V. amurensis x V. labrusca x V. riparia x V. vinifera 
Dalnyvostochyni #60 x Vitis amurensis 

-30 °C  

‘Kay Grey’ valge  lauaviinamari, vein, mahl Vitis vinifera x V. labrusca 
‘Es 217’ x ‘O.P.’ 

-35 °C 

‘Petite Jewel’ punane  lauaviinamari, seemneteta V. labrusca x V. riparia x V. vinifera 
MN #78 x ‘Canadice’  

-30 °C  

‘Reliance’ punane  lauaviinamari, seemneteta V. vinifera x V. labrusca 
‘Ontario’ x ‘Suffolk Red’ 

-25 °C  

‘Seneca’ valge  lauaviinamari  V. vinifera x V. labrusca 
‘Lignan Blanc’ x ‘Ontario 

-25 °C 

‘Somerset Seedless’ punane  lauaviinamari  V. labrusca x V. riparia x V. vinifera, lisaks teisi 
Ameerika päritolu liike 
E.S. 5-3-64 x ‘Petit Jewel’ 

-35 °C  

‘Sukribe’ hele  lauaviinamari  V. vinifera x V. labrusca 
‘Madeleine Angevine’ x ‘Dvietes Zila 

-25 °C  

‘Vanessa’ punane  lauaviinamari, seemneteta V. vinifera x V. labrusca 
‘Seneca’ x ‘Vanessa P. Parent’ 

-30 °C  
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Viinapuud ei ole mullaviljakuse suhtes nõudlikud kuid konkreetne väetamisvajadus sõltub 

kasvukohast ja sordist (Gustafsson, 2005; Karp, 2009). Samas võib väetamine aidata külmas 

kliimas kasvavatel viinapuudel paremini taluda stressi. Noorte viinapuude istutamisel võib 

taimi väetada lämmastikväetistega, et tagada nende parem vegetatiivne kasv, hiljem peaks 

lämmastikuga väetamist piirama, sest lämmastik mõjutab nii saagi kvaliteeti kui taime 

resistentsust haigustele (Gustafsson, 2005). Eestis on viinapuude väetamiskatseid läbiviidud 

peamiselt avamaal, katmikalal lauaviinamarjadega katseid alustati 2013. aastal (Rätsep jt, 

2014). Lisaks toiteelementidele on üks võimalikest uurimissuundadest arbuskulaarse 

mükoriisa mõju viinapuu arengule ja resistentsusele erinevate haiguste vastu. 
 

Hahkhallituse nakkuse kandumisel ühelt hooajalt teisele on oluline osa viinapuu taimeosade 

jäänustel. Sellisel viisil levivaid mikroseene eoseid on võimalik oluliselt piirata järgides 

hügieeni ja koristades katmikalalt ja selle ümbrusest viinapuu lõikamise ja vananemisega 

tekkivad taimejäänused (Jaspers jt, 2013). Samas tekitab teatud taimejäänuste alles jätmine 

väiksemat majanduslikku kahju kui on tööjõukulu nende eemaldamisel (Mundy jt, 2012). 

Seega peaks tööde planeerimisel lähtuma konkreetsetest tingimustest. 
 

Erinevate võtete eesmärk on vähendada B. cinerea paljunemise ja levimise võimalusi ja samas 

tõsta taime vastupanuvõimet patogeenile. Selleks on järgmised võimalused: 

- sordivalik, 

- katmikala konstruktsiooni ja käitlusrežiimi optimeerimine, 

- optimaalne taimede vahe istutamisel, 

- vajadusel multšide kasutamine, 

- võrakujundus ja -lõikus, 

- putukatõrje, 

- taimejäänuste eemaldamine. 
 

Läbi aegade on olnud hinnatud väärishallitusega nakatunud viinamarjadest valmistatud 

veinid. Ekslikult on arvatud, et väärishallituse tekitaja on geneetiliselt erinev hahkhallitusest. 

Täpsemate uuringute käigus on aga selgunud, et väärishallitust põhjustab sama seen 

B. cinerea mis hahkhallitust (Fournier jt, 2013). 
 

B. cinerea hakkab väärishallitusena käituma vaid ideaaltingimustes. Nakatumise faasis peavad 

marjad olema saavutanud täpselt õige küpsusastme, temperatuur ja õhuniiskus peavad olema 
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vastavalt vahemikus 20–25 °C ja 85–95% ning mitte pikema aja jooksul kui 24 tundi. Seejärel 

on vajalik suhtelise õhuniiskuse kiire langus 60 protsendini. 
 

Väärishallituse toimemehhanism marjadele on järgmine: nakatumise ja B. cinerea arengu 

käigus perforeeritakse mütseeli poolt marja kest, ilma et toimuks kesta lõhenemist. 

Nakatumisjärgses niiskuse langemise faasis toimub tänu perforeeritud kestale kiire veekaotus, 

mis toob kaasa marjas suhkru kontsentratsiooni tõusu olenemata seene poolt ära kasutatud 

suurele suhkrukogusele. Protsessi käigus suureneb osmootne rõhk marjas, mis surub tugevalt 

alla seene edasise arengu, samuti muutub oluliselt marjade keemiline koostis võimaldades 

muutunud omadustega marju kasutada eriliste ja hinnatud maitse- ja lõhnaomadustega veinide 

tootmisel. 
 

Lahtine on veel, kas ja millistel tingimustel selliste viinamarjade kasvatamine omab 

perspektiivi Eestis, kuid esimesed katsed on avamaaviinamarjadega juba tehtud (K. Karbi 

suusõnaline informatsioon). 
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KOKKUVÕTE 
 

Selle bakalaureusetöö eesmärgiks oli katmikalal kasvatatavate viinapuude seenhaiguse 

Botrytis cinerea kasvu ja levikuga seotud iseärasuste esiletoomine ja erinevate agronoomiliste 

meetodite leidmine nakatumise vähendamiseks. 
 

Töös toodi välja hahkhallituse jaoks optimaalsed nakatumistingimused, milleks on vaba vee 

olemasolu, kõrge suhteline õhuniiskus, temperatuur 20–25 °C. Lisaks selgus, et mida kauem 

kestab märgperiood, ja mida väiksem on õhu liikumiskiirus seda kõrgem on 

nakatumisprotsent. B. cinerea koniidi kinnitumisele ja idanemisele omab tähtsust veel pinna 

hüdrofoobsus – mida hüdrofoobsem on pind, millele kinnituda, seda kõrgem on 

idanevusprotsent. Mikroseene elutegevusele on oluline ka sahhariidide olemasolu. 
 

Katsetes valguse ja pimedusega ning erineva lainepikkusega valgusega on uurimustulemused 

vastuolulised – pimeduses sõltus koniidide idanemine isolaadist, erinevate valguse 

lainepikkuste korral omas aga rolli taime vastupanuvõime kasv lainepikkusel 380–530 nm. 
 

Viinamarjad omavad erinevaid võimalusi patogeenidele vastu astumiseks. Esmaseks 

barjääriks seene rünnakule on vahakiht ja viljakest, mis on paksemad põhja-viinapuu 

(V. labrusca) liigist aretatud sortidel. Arvestades nimetatud asjaolu ja muid nakkuskindlust 

mõjutavaid tegureid on arutelus toodud valik Eesti kliimasse sobivaid sorte, mille üheks 

lähteliigiks on põhja-viinapuu. 
 

Viinapuu ja viinamarjad on võimelised tootma erinevaid biokeemilisi ühendeid, mis tõstavad 

taime vastupanu hahkhallitusele, kõigi nende täpsem toime ei ole veel lõpuni selge. 
 

Töös on välja toodud erinevad katmikala kliimatingimuste muutmise võimalused, nagu 

kasvuhoone paigutus põhja-lõunasuunaliselt, kattematerjalide valik, millega on võimalik 

pärssida hahkhallituse idanemist ja levikut. Peamine eesmärk on vaba vee olemasolu ja 

niiskuse vähendamine, õhuliikuvuse tagamine ning taimedele parema kasvukeskkonna 

loomine. 
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Agronoomilistest võtetest on olulisel kohal võrakujundus. Välja on toodud hahkhallituse 

tõrjel rõht-nöörpuu tüüpi võrakujunduse eelis võrreldes püst-nöörpuuga. Lisaks on haiguse 

tõrjel agronoomilistest võtetest olulised lehtede eemaldamine ja taimejäänuste koristamine. 
 

Töö hüpoteesiks oli, et sordivalikuga ja agronoomiliste võtetega on võimalik katmikala 

viinapuu haigestumist hahkhallitusesse vähendada. See väide leidis tõestamist. 
 

Edasiste uurimistööde teemadena on välja pakutud erinevate võrakujunduste, lõikusviiside ja 

väetamiste võrdlus, mis tagavad parema resistentsuse patogeenidele ning viinamarjade 

resistentsusega seotud biokeemilised omadused. 
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SUMMARY 
 

Bachelor’s thesis in the specialty of horticulture. It comprises 38 pages, 10 figures and 1 table. 

Language of the thesis: Estonian 

 

Viticulture is increasingly gaining popularity in Estonia both at home and in larger gardening 

farms that seek to grow both wine and table grapes. Therefore, research into the varieties 

suitable for our climate as well as various agro-techniques is growing. Greenhouse enables the 

growing season to be extended and the range of grape varieties suitable for the climate of 

Estonia to be expanded. Grey mould is one of the most common diseases in vineyards and 

greenhouses. An important role in the control of this disease is played by macro- and 

microclimate conditions, plants’ resistance to the disease, and overall hygiene in the 

greenhouse. 
 

The aim of the thesis is to point out the specific features of the growth and spread of grey 

mould, and to describe various ways of reducing the infection of grapes with this fungal 

disease. 

 

Hypothesis: it is possible to significantly reduce the infection of grapes with grey mould in a 

greenhouse by selecting varieties that are more resistant to the disease and applying agro-

techniques to control the disease. 

 

The thesis describes the optimal conditions for the development of B. cinerea, factors 

affecting the resistance of grapes to the disease and possibilities of controlling the disease in 

greenhouse, and specifies a selection of grape varieties that are more resistant to grey mould. 

 

The thesis also suggests some topics of research into pruning and fertilization of vines that 

enable the infection of grapes with grey mould to be reduced, as well as into the factors that 

affect the resistance of grapes to the disease. 

 

Key words: grey mould, Botrytis cinerea, greenhouse, vine, Vitis ssp. 
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