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Eesti keeles. 

 

Magistritöö eesmärgiks oli selgitada lehtede eemaldamise mõju veiniviinamarja sortide 

`Hasanski Sladki` ja `Zilga` küpsusparameetritele. Magistritöös püstitatud hüpoteesiks oli, 

et lehtede eemaldamisega saavutatakse parem valgustatus ja õhustatus vilikondade tsoonis, 

mis mõjutab marjade küpsemist ja biokeemilist koostist. Samas aga sõltub defoliatsiooni 

mõju lehtede eemaldamise hulgast ja ajast ning sordiomadustest.  

Viinamarjade mahla kuivaine sisaldust ei mõjutanud katse keskmisena lehtede 

eemaldamine, vaid hoopis sordiomadused. Sordil `Zilga` olid kõik katsevariandid 

soovitatud kuivaine sisaldusega, mida aga ei saavutanud sort `Hasanski Sladki`. Lehtede 

eemaldamine marjade värvumise alguses vähendas orgaaniliste hapete sisaldust ja mõjus 

positiivselt küpsusindeksile (°Brix × pH2). Lisaks mõjutasid küpsusindeksit ka sordi-

omadused: vaid `Zilga` saavutas soovitatud taseme. Mahla pH oli mõjutatud lehtede 

eemaldamisest ja jäi kogu katse piires soovitatud vahemikku. Lehtede eemaldamine 

avaldas positiivset mõju sordi `Hasanski Sladki` kuivaine ja hapete suhtarvule, kuid `Zilga` 

puhul suurenes suhtarv ainult mõlemalt poolt lehtede eemaldamisel. Fenoolide sisaldust 

mõjutas lehtede eemaldamine sordi piires, kuid katse keskmisena oluline mõju puudus. 

Antotsüaanide sisaldus suurenes lehtede eemaldamisel marjade värvumise alguses ja oli 

mõjutatud ka sordiomadustest. Sort `Zilga` oli kõrgema antotsüaanide sisaldusega.      

 

Märksõnad: viinapuu, defoliatsioon, mahla kuivaine (°Brix), orgaanilised happed, 

fenoolid, antotsüaanid  

  



    
 

 

 

ABSTRACT 
 

Liivanurm, K. Effect of defoliation on wine grapes maturity parameters. Master’s thesis in 

horticulture, 46 pages, 4 chapters, 3 tables, 10 sketches, 57 references. Tartu 2015. In 

Estonian. 

 

 The aim of this Master thesis was to find out the effect of leaf removal on grapevine 

(Vitis) cultivars 'Hasanski Sladki' and 'Zilga' maturity parameters. In the research a 

hypothesis was set: with defoliation a better illumination and aeration in cluster zone is 

achieved, which affects the maturation of the grapes and the biochemical composition. At 

the same time, the effect of defoliation depends from the amount of removed leaves, from 

the time and the cultivar characteristics.     

Defoliation didn`t have effect on the soluble solids content, but the characteristics of the 

cultivars did. `Zilga` all variants achieved the recommended level, which did not achieved 

cultivar `Hasanski Sladki` and the lowest result occurred, when leaves were removed from 

both sides of the cluster. Defoliation at veraison decreased  the concentration of organic 

acids and had a positive effect on maturity index (°Brix × pH2). The maturity index was 

also influenced by the characteristics of the cultivar: only `Zilga` reached recommended 

level. Defoliation affected juice pH and it was for the duration of the whole test at a 

recommended range. Defoliation had a positive effect on `Hasanski Sladki` sugar/ acid 

ratio, but `Zilga` ratio increased only in the case of leaves removed from both sides. 

Defoliation affected the content of phenolic compounds within the cultivar, but it had no 

significant impact on the average of the test. Defoliation at veraison increased the 

anthocyanin content and it was also affected from characteristics of the cultivars. `Zilga` 

had higher anthocyanin content.  

 

Keywords: grapevine, defoliation, soluble solids (°Brix), titritable acids, phenolic, 

anthocyanin      
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SISSEJUHATUS 
 

Viinamarjakasvatuse kodumaaks on Aasia, sobivaimaks on sooja parasvöötme kliimaga 

Kaukaasia regioon, kust väidetavalt on pärit ka harilik viinapuu (Vitis vinifera) 

(Gustafsson, Martensson, 2005). Viinamarjakasvatajate kogemustest on teada, et harilik 

viinapuu kasvab kõige paremini piirkondades, kus on pikk ja küllaltki soe suvi ning jahe 

talv. Eestile on aga iseloomulik lühike ja jahe suvi ning külm talv. Seega keskendutakse 

antud töös just külmakindlatele Ida-Aasia päritoluga amuuri viinapuu (V. amurensis) ja 

Ameerika liigi põhja-viinapuu (V. labrusca) liikidevahelistele (hübriid) sortidele. 

 

Üheks põhiliseks viinamarjakasvatuse väljundiks on veinitootmine. Kuid jahedas kliimas 

kasvatamiseks ei sobi veinikultuuris levinud hariliku viinapuu sordid, sest need on 

talveõrnad ja vajavad pikemat suve. Hübriid sordid aga võimaldavad valmistada veine 

aladel, kus talvine temperatuur langeb alla -30 °C ja aastane aktiivsete temperatuuride 

summa ei ületa 1750° (Miidla, 1964). Eesti Maaülikoolis läbi viidud uurimustöö 

tulemusena on leitud, et hübriid- ja hariliku viinapuu viinamarjadest valmistatud veinid on 

üldjoontes sarnase polüfenoolse koostisega (Pedastsaar et al., 2014). Kuid kohalikest 

hübriid sortidest valmistatud veinides on suurem valik antotsüaane, rohkelt tervisele 

kasulikke flavaan-3-oole ja oluliselt vähem raskmetalle. Imporditud viinamarjadest ja ka 

veinidest on leitud mitmeid keemiliste taimekaitsevahendite jääke. Eestis seevastu on 

olemas kõik eeldused keemiliselt töötlemata viinamarjade kasvatamiseks, sest siin on 

viinapuid enim kahjustavate haiguste ja kahjurite levikuks halvemad tingimused ning 

hübriid sordid on hariliku viinapuu sortidest haiguskindlamad.    

 

Lisaks sortidele ja kasvukoha tingimustele mõjutab saagi küpsusparameetreid ka viinapuu 

võra kujundamine ning sellest tulenevalt ka saagikuse ja kasvu reguleerimine. Saagikuse ja 

saagi kvaliteedi mõjutamise levinud võteteks on vilikondade vähendamine ja lehtede 

eemaldamine ehk defoliatsioon. Vilikondade tsoonist lehtede eemaldamine on levinud just 

jaheda ja niiske kliimaga piirkondades, kus see suurendab võra õhustatust ning soojuse ja 

valguse akumulatsiooni (Nicolosi et al., 2012; Lee, Skinkis, 2013). Otsese päikesevalguse 

langemisega vilikondadele, on seostatud paranenud viljade kvaliteeti. Lehtede 
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eemaldamise tulemusena suurenes antotsüaanide sisaldus, veinid olid kõrgema 

polüfenoolide sisaldusega ning intensiivsema maitse, aroomi ja värvusega (Palliotti et al., 

2012; Lee, Skinkis, 2013). Lisaks soodustab hommikupäikese poolt lehtede eemaldamine 

viljade kiiremat kuivamist ja vähendab seega hahkhallituse (Botrytis cinerea) levikut.  

 

Põhjapoolsele parasvöötme kliimale on iseloomulik kevadiste ja sügiseste temperatuuride 

varieerumine ning jahedad ja niisked suved. Jahedatest kliimatingimustest tulenevalt on 

pärsitud suhkrute kogunemine marjadesse ja soodustatud üleliigne õunhappe süntees 

(Kennedy, 2002; Gustafsson, Martensson, 2005). Nendest kitsaskohtadest ülesaamiseks 

katsetataksegi erinevate kasvatustehnoloogiliste võtetega, mis reguleeriksid saagi 

valmimist ja selle kvaliteeti.  

 

Sellest tulenevalt on püstitatud antud magistritöö hüpotees: Lehtede eemaldamisega 

saavutatakse parem valgustatus ja õhustatus vilikondade tsoonis, mis mõjutab marjade 

küpsemist ja biokeemilist koostist. Samas aga sõltub defoliatsiooni mõju lehtede 

eemaldamise hulgast ja ajast ning sordiomadustest. Magistritöö eesmärk on selgitada välja 

lehtede eemaldamise mõju veiniviinamarja sortide `Hasanski Sladki` ja `Zilga` 

küpsusparameetritele. 

 

Käesolev magistritöö on jätkuks bakalaureusetööle teemal Viinamarjakasvatus Eestis 

avamaa tingimustes (Liivanurm, 2013). Soovin tänada kõiki, kes aitasid kaasa käesoleva 

magistritöö valmimisele. Eelkõige tänan oma juhendajat prof. Kadri Karp ja neid, kes 

aitasid analüüside tegemisel – doktorandid Reelika Rätsep, Mariana Maante, spetsialist 

Kati Keert ja vanemlaborant Tiina Rikk. Katsetöö toimus projekti „Mahekasvatus-

tehnoloogiate mõju mustika ja viinamarja viljade bioaktiivsete ühendite sisaldusele“ 

raames (ETD grant 9363). 
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1. VEINIVIINAMARJAKASVATUS AVAMAAL  
 

1.1. Kasvukoht 

 

Keskkonnatingimuste koosmõjul kujuneb viinapuu füsioloogia ja saagi kvaliteet (Zsofi et 

al., 2011). Viinamarjakasvatuses on levinud ja oluline mõiste terroir, mis hõlmab endas nii 

antud kasvukoha keskkonnatingimuste kui ka sotsiaalmajanduslikke ja ajaloolisi aspekte, 

mis kõik mõjutavad antud piirkonna viinamarjakasvatust ja veinitegemist. Jaheda kliimaga 

piirkondades on selgelt eristatav suhteliselt väikese ala piires erinevate keskkonna-

tingimuste märkimisväärne mõju veini kvaliteedile. Peamiselt tuleneb see efekt maapinna 

kaldest ja selle suunast ning antud viinamarjaistanduse füüsikalistest omadustest (Deloire 

et al., 2005; van Leeuwen, Seguin, 2006; Zsofi et al., 2011). Maapinna kalle ja selle suund 

võivad mõjutada päikesekiirguse intensiivsust, eriti just kevadel ja marjade küpsemis-

perioodil sügisel, kui päikese kaldenurk on madalam kui suvel (Huggett, 2006). Seega on 

soovitatav rajada viinamarjaistandikud lõuna poolsetele kallakutele, kuhu koguneb kõige 

rohkem soojust (Gustafsson, Martensson, 2005). Skandinaaviamaade põhjalaiuskraadidel 

on sobilik järsk kalle, sel juhul langeb päikesekiirgus lehestikule ja marjadele täisnurga alt 

ning soojuse mõju on kõige efektiivsem; vähendatud on öökülmade oht, kuna külm õhk 

vajub alumistesse kihtidesse. Kasvukoha valikuga üritatakse vähendada öökülma-

kahjustuste riske, mis kompromiteerivad veini kvaliteeti isegi heal kasvuaastal (Chien, 

2011).  

 

Peamiselt geoloogia, pinnavormide, mullastiku ja kliima koosmõjul kujuneb välja igale 

viinamarjakasvatuse piirkonnale iseloomulik terroir (Jones, 2014). Kallak ja mulla tüüp 

mõjutavad mulla veemahutavust ja seega ka viinapuu veega varustatust (van Leeuwen, 

Seguin, 2006). Ka vee defitsiit ja sellest tulenev stress on üks terroir`i mõju kompo-

nentidest, millest oleneb viinamarjade ja veini kvaliteet. Zsofi et al (2011) uurisid 

jahedates kliimatingimustes kahe kasvukoha (mitte-stressis, tasasel alal ja vee defitsiidist 

põhjustatud stress, järsul kallakul) mõju viinamarjade suhkrute sisaldusele. Vee defitsiit 
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vähendas saagikust ja suuremate marjade osakaalu vilikondades ning viinamarjad olid 

kõrgema suhkru sisaldusega sõltumata marja suurusest.  

 

Mullaviljakuse suhtes pole viinapuud nõudlikud (Miidla, 1964). Nende sügavale ulatuv 

juurestik saab vajalikud toitained ja vee sügavamatest mullakihtidest. Siiski sõltub osaliselt 

viinapuu areng ja elujõulisus mulla füüsikalistest omadustest ja lähtekivimist (Creasy, 

Creasy, 2009). Vähem viljakatel muldadel on viinapuude kasv nõrgem ja fotosünteesi-

produktid mõjutavad rohkem viljade küpsemist, mistõttu valmib ka saak varem. Viljakatel 

huumusrikastel muldadel põhjustab suur N-sisaldus tugevat kasvu, mis oluliselt pärsib 

viljade arengut ja valmimist. Mulla viljakust saab mõjutada erinevate viljelusviisidega. 

Sellest lähtudes on rajatud ka 2012. aastal Eesti Maaülikooli lauaviinamarjade katse 

Mahekeskuse Tõnissoni aias (Karp, 2012). Katses kasutatakse vahetaimi (erinevad 

maitsetaimed), mille eesmärgiks on tekitada konkurentsi lämmastiku omastamisel. Nimelt 

on seal viljakas pinnas, mille tõttu on saagi valmimisaeg hilisem ja see võib negatiivselt 

mõjuda saagi kvaliteedile. Prantsusmaa traditsioonilises Champagne veinipiirkonnas on 

levinud rähkmullad, mis on kõrge veemahutavusega ja hea veeläbilaskvusega ning nende 

poorsus sobib hästi viinapuu kasvuks ja veiniviinamarjade tootmiseks (Huggett, 2006). 

Peale selle on antud mullatüübid kerge lõimisega. Kergema lõimisega mullad soojenevad 

kevadel kiiremini ning seega alustavad juured varem tegevust ja pikeneb kasvuperiood 

(Miidla, 1964). Rähkmullad sobivad viinamarjakasvatuseks ka jaheda kliimaga aladel, sest 

lisaks eelnevale, koguvad kivised mullad päeva jooksul soojust ja kiirgavad seda öösel 

(Chien, 2011).  

 

Viinamarjaistanduse asukoha valikul jaheda kliimaga piirkondades on kolm põhilist 

kliimanäitajat, millest tuleks lähtuda (Chien, 2011). Esiteks kasvuperioodi pikkus, mis jääb 

viimase kevadise ja esimese sügisese öökülma vahele. Teiseks aktiivsete temperatuuride 

(üle 10 °C) summa ja kolmandaks madalaimad temperatuurid talvel. Lähtuvalt kahest 

esimesest kliimanäitajast on Eesti territoorium jaotatud 3 tsooni: A- , B- , ja C-tsoon. A-

tsooni jäävad piirkonnad on jaheda ja lühikese suvega; B-tsoon keskmise suvesoojuse ja 

suve pikkusega ning C-tsoon sooja ja pika suvega (Kivistik, Kivistik, 1996) (tabel 1). 

Kõige enam vastab viinapuu soojusnõudlustele temperatuuri ja suve pikkuse suhtes lääne-

rannik ja saarte tsoon (Miidla, 1964). Merelise kliima tõttu on seal öökülmavaba periood 

37 – 56 päeva pikem kui sisemaal ning septembrikuiste öökülmade oht väiksem. See aga 

mõjub soodsalt viinapuu kasvuperioodi viimasele fenofaasile, kui toimub talvitumiseks 
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vajalik võrsete puitumine ja korgistumine. Antud piirkonnas soodustab viinapuude kasvu 

ja viljade valmimist ka päikesepaiste kestus, mida on päevas keskmiselt 1 tunni võrra 

rohkem kui sisemaal. 1971-2000. aasta keskmiste kliimanormide järgi on päikesepaiste 

kestus 1745,7 tundi aastas (Riigi Ilmateenistus, 2015). Saartel ja rannikualadel mõõdetud 

andmed erinevad suuresti sisemaal saadud tulemustest, olles vastavalt 1800-1900  ja 1630-

1700 tundi aastas. Jaheda ja lühikese suvega on enamus Põhja-Eestist ja osa Kesk-Eestist 

(Kivistik, 2012).   

 

Tabel 1. Suvesoojuse ja suve pikkuse jaotus Eestis avamaa tingimustes (Kivistik, Kivistik, 

1996) 

 

Tsoon Suvesoojus Aktiivsete 

temperatuuride summa 

(°C) 

Suve pikkus Öökülmadeta periood 

(päevi) 

A Jahe alla 1750 Lühike Alla 130 

B Keskmine 1750…1850 Keskmine 130…150 

C Soe üle 1850 Pikk Üle 150 
 

 

Viinapuude kasvuks on soodne, kui aastane aktiivsete temperatuuride summa ületab 2500 

°C (Miidla, 1964). Väga varajaste sortide puhul piisab, kui aktiivsete temperatuuride 

summa on 2100 °C. Külmakindlate liikidevaheliste sortide kasutamine võimaldab 

viinamarjakasvatuse ka regioonides, kus talvised temperatuurid langevad alla -30 °C ja 

aastane aktiivsete temperatuuride summa ei ületa 1750 °C (Gustafsson, Martensson, 2000). 

Viimastel aastatel on aktiivsete temperatuuride summa võrreldes 1922-2013. a kasvu-

perioodi keskmisega oluliselt suurenenud (Keppart, 2014). 2014. a kogunes üle 10 

kraadisel perioodil aktiivset soojust 1949 °C. Ka 2013. a vegetatsiooniperioodi iseloo-

mustusest on näha soojalembelisi kultuure soosivat aktiivsete temperatuuride tõusu. 

Aktiivsete temperatuuride summa oli 2268 °C, mis jäi väiksemaks ainult 2011. a summast 

(Keppart, 2013). Lähtuvalt aktiivsete temperatuuride suurenemisest ja liikidevaheliste 

sortide kasutamisest, võib lugeda Eestit avamaa viinamarjakasvatuseks sobivaks.  
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1.2. Võra kujundamine ja lõikamine 

 

Võrakujunduse olulisteks aspektideks on põhiokste lõikus ja sobiva kujundusvormi 

loomine. Läbimõeldud võra kujundamine ja ühtlane põhiokste lõikus on viinamarja-

istandikes olulisteks hooldustöödeks, et saada kvaliteetset viinamarjasaaki (Gustafsson, 

Martensson, 2005), kas laua-, mahla- või veinimarja kasvatamiseks (Creasy, Creasy, 

2009).  

 

Kujundamine võimaldab mõjutada viinapuu füsioloogilisi protsesse ja suunata oksi 

vastavalt rajatud toestusele. Viinapuude kujundamise eesmärkideks on tagada (Nonnecke, 

2002; Creasy, Creasy, 2009): 

 soodne valgustatus – vajalik viljade valmimiseks ja fotosünteesiks. Fotosünteesi 

tulemuseks viinamarja lehtedes on suhkrute ja teiste ühendite produktsioon, mis on 

vajalikud kõrge kvaliteediga viljade arenemiseks (Falcão et al., 2008). 

 vajalik õhustatus – haiguste ennetamine; 

 sobiv istandiku hooldus – taimekasvatustööde läbiviimiseks ja saagikoristuseks. 

 

Võrakujunduse füsioloogiline mõju sõltub ka konkreetsetest mikroklimaatilistest 

tingimustest, mistõttu on lõikuskatsete tulemused piirkonniti erinevad (Falcão et al., 2008). 

Sobiliku kujundusvormi valikul lähtutakse viinapuu kasvulaadist. Ameerika liikidele 

(põhja-viinapuu, kallas-viinapuu) ja nende paljudele hübriid sortidele on iseloomulik 

allapoole suunatud/ longus kasv, kuid hariliku viinapuu liigile ja tema hübriid sortidele 

hoopis püstine kasvulaad (Nonnecke, 2002). Selle järgi soovitatakse kõrget kujundusvormi 

longus kasvulaadiga sortidele, hübriididele ning madalat kujundusvormi pool-püstise kuni 

püstise kasvulaadiga viinapuudele. Kujundusvormi valik sõltub veel viinapuu talvekatte 

vajadusest ning taimefüsioloogiast kasvuperioodi jooksul (Dishlers, 2003). Näiteks saab 

kasutada kevadist pikka lõikust vähendamaks kevadisi öökülmakahjustusi viinapuul, sest 

siis algab pungade puhkemine hiljem (Riitsalu, 2013). Põhjamaades on soovitatav valida 

madala tüvega võra. Võra võib kujundada ühe tüve ja kahe haruga või siis ka kahe tüvega 

ja ühe haruga tüvel. Tegemist on klassikalise süsteemiga, mida soovitatakse just 

talvekindlatele sortidele (Gustafsson, Martensson, 2005).  
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Madalalt kujundatud viinapuude tüve kõrgus on 0,2-0,5 m (Falcão et al., 2008) või 0,1-

0,15 m (Elsner, 2007; Gustafsson, Martensson, 2005). Taimele jäetakse kaks peaaegu 

rõhtsat põhioksa ning need suunatakse mööda spaleeritraati vastassuundadesse (Kivistik, 

2012) (joonis 1A). Põhiokstel arenevad järgmisel suvel viljavõrsed, mis suunatakse üles. 

Vilikonnad paiknevad madalal, kus maapinnalt kiirguv soojus soodustab viljade küpsemist. 

Talveks on oksi kerge katta, põhioksad ja viljakandnud okste alumised kaks või kolm 

punga on korgistunud ja need võib katta 30-40 cm tüseduse mullakihiga (Gustafsson, 

Martensson, 2005). Ohtlikud on kevadised öökülmad, mille kaitseks kasutatakse katteloori 

(Elsner, 2007). Selline meetod on sobinud sortidele `Bianca`, `Castel`, `Millot`, `Ravat 

Blanc`, `Reform`, `Rondo` ja `Sevyal Blanc` (Gustafsson, Martensson, 2005). Madala 

kujunduse puudusteks on multšita kasvatamisel saagi määrdumine ja saagi kahjustamine 

loomade (rebased, kährikud) poolt. Lisaks on raskendatud käsitsi tehtavad hooldus- ja 

korjetööd ning viinapuud võivad olla vastuvõtlikumad haigustele (Falcão et al, 2008). 

Antud kujundusvormi puhul on vajalik korralik umbrohutõrje (Elsner, 2007). Madalat 

kujundusvormi on kasutatud Eesti suuremates avamaaistandikes (Kivistik, 2012).  

 

Kõrge kujundusvorm on sobilik talvekindlatele, keskmise kuni jõulise kasvuga ja võrsete 

rippuva kasvulaadiga viinapuudele (Nonnecke, 2002). Prantsuse klassifikatsiooni järgi on 

tüve kõrguseks 1,2-1,4 m (Falcão et al, 2008) või Ameerikas kehtivate soovituste kohaselt 

1,8 m (Nonnecke, 2002; Elsner, 2007). Tüvele jäetakse kaks põhioksa, mis suunatakse piki 

spaleeritraati vastassuundadesse (Kivistik, 2012) (joonis 1C). Põhiokstel arenevad vilja-

võrsed suunatakse allapoole rippuma. Võrreldes madala kujundusvormiga hakkab kõrge 

tüvega viinapuu vilja kandma aasta hiljem, sest teine kasvusuvi kulub tüve kasvatamisele, 

mis on üheaastasena külmaõrn ja vajab esimesel talvel katmist. Põhiokstel on soovitatav 

kasutada sügiseti pikka lõikust. Järgmise aasta viljaoksaks mõeldud võrse (asendusoks) 

suunatakse suvel kasvu soodustamiseks ülespoole ja eemaldatakse õisikud. Vilikonnad 

paiknevad viinapuul kõrgemal ning seega omastavad ka paremini päikesekiirgust (Elsner, 

2007). Antud kujundusvormi puhul puudub vajadus siduda viljavõrseid, sest need ripuvad 

allapoole. Samuti on saak kaitstud loomade ja määrdumise eest. Eelkõige kõrgemal 

paiknevate tarjade ja ühtlaselt asetsevate võrsete tõttu soovitatakse kõrget kujundusvormi 

lauamarjade tootjatele parasvöötmekliimas (Zabadal, 2002). Kõrge kujunduse puudusteks 

on suurem ajakulu taime kujundamisel, mistõttu saagi algus hilineb; talvekahjustuste risk 

on suurem ning keerukas katmine talveks.  
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Joonis 1. Jahedasse kliimasse sobivad kujundusvormid: madal kujundusvorm (A), Guyot vorm syn. 

vertikaalne võrsete paigutus (B) ja kõrge kujundusvorm syn. Sylvoz, Hudson River Umbrella, 

Single Curtain (C) (Elsner, 2007) 

 

 

Guyot vormi kasutatakse koos vertikaalset võrsete paigutust soosivate kujundusvormidega 

(Elsner, 2007) (joonis 1B). Kujundamise alguses kärbitakse üheharuline taim spaleeri 

alumisest traadist veidi kõrgemalt (Kivistik, Kivistik, 1996). Järgmisel suvel lastakse 

kasvada üles kolm tugevat võrset ning sügisel kärbitakse neist kaks alumist pikkadeks 

viljaoksteks ja ülemine peale kolmandat punga asendusoksaks. Kolmandal kevadel 

seotakse viljaoksad spaleeril rõhtasendis vastassuundadesse. Neil kasvavad võrsed 

suunatakse ülespoole. Asendusoks seotakse püstasendisse. Vilikonnad paiknevad 

suhteliselt madalal, mistõttu maa soojuskiirgus võib soodustada marjade valmimist 

(Zabadal, 2013). Võrreldes kõrgete kujundusvormidega on Guyot vastuvõtlikum 

kevadistele öökülmadele. Seetõttu on madala tüvega Guyot vorm levinud eelkõige Lõuna-

Euroopa veinipiirkondades (Bordeaux, Burgundia, Champagne) (Falcão et al, 2008). 

Jahedama kliimaga aladel (Saksamaa, Põhja-Ameerika) kasutatakse seda kujundusvormi 

A B 

C 
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kõrgema tüvega. Guyot vorm ongi eelkõige sobilik veiniviinamarjade kasvatamiseks. 

Katsete tulemusena on selgunud, et kahe-õlalise Guyot vormiga kujundatud viinapuudel on 

paranenud aroomi ja maitseühendite akumulatsioon marjades ja selle tõttu on täiustunud ka 

veini sensoorsed omadused (Fragasso et al., 2012; Zabadal, 2013).  

 

Avamaal kasvatatavad põhja-, kallas- ja amuuri viinapuu hübriid sordid on talvekindlad, 

taludes Gustaffson ja Martensson (2005) andmetel püsivaid temperatuuri languseid alla -30 

°C ja sobivad kasvatamiseks jaheda kliimaga aladel. Eesti ilmastikule on iseloomulik just 

temperatuuride varieeruvus talvel ja kevadised öökülmad. Sügislõikuse tagajärjel on 

pungade puhkemine ja saagi valmimine varajasem, kuid sel juhul on ka kevadiste 

öökülmakahjustuste oht suurem. Kevadiste lõikusviiside korral on pungade puhkemine ja 

kasvu algus viivitatud, mistõttu lükkub edasi ka saagi valmimine (Friend, Trought, 2007), 

kuid vähenenud on öökülmakahjustuste oht. Hilisem lõikamise aeg võib muuta õite 

viljastumist ja seemnete arengut, lükates õitsemist edasi perioodi, mil klimaatilised 

tingimused on soodsamad (Friend, Trought, 2007). Kevadiste öökülmakahjustuste 

vähendamiseks katsetati Eesti Maaülikoolis erinevaid lõikusviise ja -aegu (Riitsalu, 2013; 

Rätsep et al., 2014a). Kevadise ja sügisese lõikuse mõju katsetati lühikesel ja pikal 

lõikusviisil. 2011/2012. a. tulemuste järgi võib öökülmakahjustuse riskide vähendamiseks 

soovitada kevadist lõikusaega pika lõikuse korral, sest selle lõikusviisi puhul algas 

kevadine kasv hiljem. Saagi küpsemist mõjutas kõige enam nende pungade elujõud, millest 

kasvasid saakikandvad võrsed. Pika lõikuse korral olid võrsed ühtlasema ja elujõulisema 

kasvuga ning soodustatud olid võra õhustatus ja valgustatus. Enamasti moodustub kõige 

enam viljapungi võimalikult tüve lähedal asuvate pliiatsi jämeduste üheaastaste okste 

keskmise osa pungades, alates 3. ja lõpetades 7. pungaga (Strik, 2008).   

 

Lisaks kevadistele öökülmadele on jaheda kliimaga piirkondade viinamarjakasvatuses 

probleemiks ka saagi ebapiisav valmimine ja ebaühtlased küpsusparameetrid (Gustafsson, 

Martensson, 2005). Nendest kitsaskohtadest ülesaamiseks on katsetatud lõikusaegade mõju 

hübriid sordi `Hasanski Sladki` viinamarjade küpsusparameetritele (Rätsep et al., 2014a). 

Sügisene lõikus viidi läbi pärast lehtede langemist ning kevadine lõikus tehti viinapuu kahe 

lehe faasis. Tulemustest selgus, et lõikusaja mõju küpsusparameetritele sõltus lõikusviisist. 

Sügisene lühike lõikus suurendas mõlemal katseaastal mahla kuivaine sisaldust, kuid pikal 

lõikusel lõikusaja mõju puudus. Orgaaniliste hapete sisaldus ületas kõikide katsevariantide 

puhul veini tegemiseks soovitatud vahemikku ja ainult sügisene pikk lõikus vähendas seda 
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mõningal määral. Mõlema lõikusviisi puhul ei mõjutanud lõikusaeg oluliselt fenoolsete 

ühendite sisaldust. Kevadine pikk lõikus suurendas jahedamal katseaastal antotsüaanide 

akumulatsiooni. Katse tulemustest võib järeldada, et kevadel lõikamine on sobilik pika 

lõikusviisi korral, sest see ei vähendanud kuivaine, fenoolsete ühendite ja antotsüaanide 

sisaldust. Kevadise lühikese lõikuse korral võib kuivaine sisaldus jääda madalamaks 

soovitatud tasemest.         

 

 

1.3. Lehtede ja vilikondade vähendamine ja mõju küpsusparameetritele    

 

Viinapuude saagikuse ja kasvu reguleerimisvõtteid tehakse tootmisistandikes eesmärgiga 

parandada marjade ja veini kvaliteeti (King et al., 2012). Harvendatud ja hõredamates 

vilikondades on vähenenud erinevate patogeenide (Aspergillus niger, Alternaria tenuis, 

Botrytis cinerea jt) poolt põhjustatud taimehaigustesse nakatumine (Hanni et al., 2013). 

Seetõttu on vähem kompaktsemate vilikondade marjad tervemad ja neist saab toota 

kvaliteetsemat veini. Käsitsi tehtav harvendamine ja viljahakatiste osaline eemaldamine 

võimaldab saada vähem kompaktsemaid vilikondi, kuid on suures veiniistandikus väga 

töömahukas ja aeganõudev. Seetõttu katsetatakse ka teisi meetodeid. Mehaaniline lehtede 

eemaldamine viinapuu viljade tsoonist vähendas tihedate vilikondade osakaalu (Hanni et 

al., 2013). Palliotti et al. (2012) katsetasid varajase lehtede eemaldamise mõju viinapuu 

saagikusele ja veini kvaliteedile. Lehed eemaldati enne õitsemist viljaokste alumisest osast 

kuni 2. pungani peale kaugemat vilikonda. Lehtede eemaldamise tulemusena vähenes 

viinapuude saagikus, mis väljendus väiksemates vilikondades ja kergemates marjades. 

Lehtede eemaldamisega saavutati ka vähem kompaktsemad vilikonnad, mis omakorda viis 

viljakesta osatähtsuse suurenemisele üldise marjamassi (viljaliha) suhtes.  

 

Lehtede eemaldamist vilikondade tsoonist viiakse läbi eelkõige jaheda ja niiske kliimaga 

piirkondades, kus see suurendab võra õhustatust ning soojuse ja valguse akumulatsiooni 

(Lee, Skinkis, 2013). Hübriid sordile `Hasanski Sladki` on iseloomulik tihe lehestik ja 

suured lehed (Kivistik, 2012), mistõttu on vähendatud viinamarjadeni jõudva 

päikesekiirguse intensiivsus. Seega on lehtede eemaldamisega võimalik parandada 

valgustingimusi võras ja saada kvaliteetsemat saaki.  
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Olenevalt viinapuu sordist, kasvatuspiirkonnast ja tehtava veini stiilist määravad opti-

maalse saagi koristusaja teatud küpsusparameetrid. Mahla kuivaine sisaldus on üheks 

põhiliseks parameetriks viinamarjade küpsuse hindamisel (Ferrer-Gallego et al., 2012). 

Kuid ainult glükoosi ja fruktoosi sisalduse määramisest ei piisa, et tagada viinamarjade ja 

valmistatava veini kvaliteeti (Jackson, Lombard, 1992; Ferrer-Gallego et al., 2012). Lisaks 

kombineeritakse omavahel orgaaniliste hapete, pH, suhkrute ja hapete suhte (Iyer et al., 

2012) ja polüfenoolsete ühendite parameetreid (Ferrer-Gallego et al., 2012). Nende 

parameetrite järgi määratakse veini tegemiseks soovitatud küpsusindeks (°Brix × pH2), mis 

jääb vahemikku 200…270 (Schalkwyk, Archer 2000). Schalkwyk ja Archer (2000) soovi-

tuste järgi peaks punase veini tegemiseks kuivaine sisaldus viinamarjamahlas olema 

20…23 °Brix ja valge veini jaoks 18 °Brix. Soovitatud orgaaniliste hapete tase on 0,6…0,7 

g/ 100 g-1 ning pH 3,2…3,4. Lauaviinamarjade maitset hinnatakse suhkrute ja hapete suhte 

alusel – mida suurem suhtarv, seda magusama maitsega marjad.   

 

Tiheda võra ja lehestikuga viinapuude puhul ei ole vilikonnad päikesevalgusele piisavalt 

avatud ning selle tulemuseks on madala kvaliteediga viinamarjad (Morrison, Noble, 1990). 

Seevastu, seostatakse otsese päikesevalguse langemist vilikondadele parema marjade 

kvaliteediga (Nicolosi et al., 2012), viljad on üldiselt suurema kuivaine (Palliotti et al., 

2012), antotsüaanide  ja fenoolsete ühendite sisaldusega (King et al., 2012; Lee, Skinkis, 

2013; Zhuang et al., 2014). Paremaid valgustingimusi on võimalik saavutada lehtede 

eemaldamisega, mõjutades seega vilikondade mikrokliimat.  

 

Kui mastaapsetes veini-piirkondades on probleemiks kohati kõrge suhkrute ja madal 

hapete sisaldus, siis Eestis on olukord vastupidine. Jahedal ja sademeterohkel suvel võib 

suhkrute osakaal viinamarjas jääda madalaks ning hapete tase liiga kõrgeks, eelkõige on 

soodustatud õunhappe süntees. Paremates valgus- ja soojustingimustes on soodustatud aga 

viinhappe süntees, mis on maitseomadustelt pehmem ja eelistatakse veini tegemisel 

(Palliotti et al., 2012). Itaalias läbi viidud katses eemaldati vilikondi ümbritsevad lehed 

käsitsi enne õitsemist ning selle tulemusena suurenes kuivaine sisaldus marjamahlas, kuid 

orgaaniliste hapete sisaldusele ja pH-le oluline mõju puudus (Palliotti et al., 2012). 

Hispaanias läbi viidud katses võrreldi, kuidas mõjutab lehtede eemaldamine käsitsi ja 

mehaaniliselt viinapuu saagikust ning selle kvaliteeti (Diago et al., 2013). Mehaaniline 

defoliatsioon vilikondade värvumise alguses suurendas mahla kuivaine, antotsüaanide ja 
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fenoolsete ühendite sisaldust. Jahedates kliimatingimustes kasvavatel `Cabernet Franc` 

viinapuudel ei mõjutanud lehtede eemaldamine oluliselt mahla kuivaine sisaldust, kuid 

mõlemal katseaastal suurenes antotsüaanide ja fenoolsete ühendite sisaldus (Zhuang et al., 

2012). Lehtede eemaldamise ja vilikondade harvendamise tulemusena oli efektiivsem 

antotsüaanide sisalduse suurenemine kui mahla kuivaine akumulatsioon. See pakub 

võimalusi läbi kasvatustehnoloogiliste võtete parandada viinamarjade kvaliteeti, kus 

viljade värvumise alguses antotsüaanide akumulatsiooni võiks pärssida ja eraldada suhkru 

akumulatsioonist.  

 

Tumedates viinamarjades sisalduvad mitmed polüfenoolsed ühendid (antotsüaanid, 

kateiinid, trans-resveratrool, flavonoolid) on antioksüdatiivse toimega ning omavad 

inimese tervisele kasulikku mõju (Smolinga et al., 2011). Antotsüaanid on taimsed 

pigmentained, mis annavad punaseid, roosasid, lillasid ja siniseid toone. Antotsüaanid ja 

fenoolsed ühendid kogunevad viljade värvumise ajal suuremalt jaolt viljakestas. Fenoolsete 

ühendite sisalduse suurenemist viljakestas on otseselt seostatud vilikondade parema 

päikesevalguse omastamisega (Gustafsson, Martensson, 2005). Otsene päikesekiirgus ja 

kõrgemad temperatuurid mõjutavad soodsalt antotsüaanide metabolismi, kuid liiga kõrged 

temperatuurid (üle +35 °C) pärsivad nende akumulatsiooni (Haselgrove et al., 2000). Lee 

ja Skinkis (2013) jõudsid oma katses tulemuseni, et lehtede eemaldamine õitsemise ajal 

suurendas antotsüaanide kogunemist viljakestadesse. Lehtede eemaldamine enne õitsemist 

täiustas veinide biokeemilist koostist, veinid olid intensiivsema maitse, lõhna ja värviga 

(rohkem antotsüaane) (Palliotti et al., 2012). Feng et al. (2015) katsetasid roheliste marjade 

faasis 50% ja 100% ulatuses lehtede eemaldamise mõju viinamarjade biokeemilisele 

koostisele. Kahel katseaastal suurendas 100% lehtede eemaldamine viljade tsoonist 

oluliselt (võrreldes kontrollvariandiga 62% ja 53%) mitmete antotsüaanide sisaldust.  

 

Defoliatsiooni mõju veiniviinamarja sortide 'Hasanski Sladki' ja 'Zilga'  küpsus-

parameetritele on katsetatud ka Eesti Maaülikoolis (Kotkas, 2014). 2013. aasta katse-

tulemustest selgus, et mahla kuivaine sisaldust ei mõjutanud lehtede eemaldamine, see 

sõltus ainult sordiomadustest. Orgaaniliste hapete sisaldus ületas soovitatud taseme, kuid 

lehtede eemaldamine vähendas seda. Lehtede eemaldamine ühelt poolt roheliste marjade 

faasis ja mõlemalt poolt vilikondade värvumise alguses suurendas sordi `Hasanski Sladki` 

antotsüaanide sisaldust. Sordil 'Zilga' vähenes antotsüaanide sisaldus kõigi lehtede 

eemaldamise variantide puhul võrreldes kontrollvariandiga, kuid suurenes üldine 



17 
 

fenoolsete ühendite sisaldus. Katsetes Läti päritolu hübriid sordiga `Zilga` on selgunud, et 

küpsusparameetreid võivad oluliselt mõjutada saagi koristusaastal esinenud ilmastiku-

tingimused (Rätsep et al., 2014b). 2013. a suurenes oluliselt sordi `Zilga` antotsüaanide 

sisaldus, sest augusti ja septembri ilmastik oli võrreldes 2011. ja 2012. aastaga soojem ja 

kuivem. Kuid fenoolsete ühendite sisaldus oli kolmel katseaastal suurim hoopis 2011. a-l ja 

väikseim 2013. a-l. Antud katse tulemustest lähtuvalt, omab hübriid sort `Zilga` head 

potentsiaali kvaliteetse punase lauaveini tootmiseks, kuid selle sordi saagi küpsemine 

sõltub oluliselt aastate ilmastikutingimustest. Lisaks, lähtuvalt viinapuu kasvutsükli 

fenoloogilistest vaatlustest ja keskkonnatingimustest Soomes, on `Zilga` sobilik 

kasvatamiseks põhja poolses parasvöötme kliimas (Karvonen, 2014). Eelistatud on 

põhjamaisele kliimale iseloomulikud väga pikad päevad juunis, juulis ja augustis, mil 

`Zilga` kasv ja marjade suhkru sisaldus suurenes kiiresti. `Zilga` suured seemned ja tume-

punane mahl sisaldavad palju antioksüdatiivse toimega tanniine, mis tunduvad „noore“ 

veini maitsenüanssides mõruna ja tummisena. Kuid kahe laagerdumise aasta järel 

muutuvad tanniinid vähem intensiivsemaks ja on võimalik toota „küpset“ punast veini. 

Tanniinid on polüfenoolid, mis vähendavad südame- ja veresoonkonna haiguste riski 

(Renaud, de Lorgeril 1992). On leitud, et jahe kliima ning suur erinevus päevase mada-

laima ja kõrgeima temperatuuri vahel soodustab `Zilga` marjades polüfenoolsete ühendite 

kogunemist, mille täiendavad uuringud jätkuvad (Karvonen, 2014).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Lehtede eemaldamise katset on Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi 

(EMÜ PKI) Rõhu katsejaamas läbi viidud kaks aastat (joonis 2). Katsega alustati 2013. a. 

suvel ning käesoleva töö autor jätkab katsega 2014. a. suvel. Katseistandik rajati 2007. 

aastal OÜ Mikrotaimes in vitro paljundatud viinapuude istikutega. Tänaseks on nii peenrad 

kui ka reavahed kaetud geotekstiiliga ja koorepurumultšiga. Taimed on istutatud 2 

meetriste vahedega ning reavahedeks on jäetud  2,5 meetrit. Viinapuud on katses 

kujundatud kahe tüvega pikka kevadist lõikusviisi kasutades ja read paiknevad põhja-lõuna 

suunaliselt.  

 

Katse viidi läbi 4. variandis. Kahel variandil toimus lehtede eemaldamine ühelt poolt 

(idasuunas) ning ühel variandil mõlemalt poolt taime (joonis 3). Kontrollvariandil jäeti 

lehed eemaldamata. Katse viidi läbi 3 korduses (korduses 8 taime),  sortidega `Hasanski 

Sladki` ja `Zilga`.  

 

 

Joonis 2. Viinapuude katseistandik Rõhu katsejaamas (Foto K.Liivanurm) 
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Lehtede eemaldamise katsevariandid lähtuvalt viinapuu fenoloogilistest arenguetappidest 

(Allikas: BBHC Monograph, 2001, Lorenz et al., 1994 järgi):   

1. Kontroll – lehed eemaldamata 

2. Lehed eemaldatud ühelt (ida) poolt roheliste marjade faasis (BBHC 75. kasvufaas) – 

11.juuli.2014 

3. Lehed eemaldatud ühelt (ida) poolt marjade värvumise alguses (BBHC 81. kasvufaas) – 

4.august.2014 

4. Lehed eemaldatud mõlemalt poolt taime marjade värvumise alguses (BBHC 81. 

kasvufaas) – 4.august.2014 

 

 

Joonis 3. `Zilga` lehtede eemaldamine ühelt poolt taime (A) ja mõlemalt poolt taime (B) 

(Fotod K. Karp) 

A 

B 



20 
 

 

Viinamarjade küpsusparameetrite hindamiseks viidi läbi järgmised biokeemilised 

analüüsid: 

 Mahla kuivaine (°Brix) sisaldus –  mõõtmine toimus portatiivse refraktomeetri 

abil. °Brix mõõdeti istandikus viimase korje (25.09.14) marjadest. °Brix määrati 

juhuslikult valitud vilikondade erinevalt paiknevatest marjadest. Mõõtmisel 

kasutatakse iga korduse variandi puhul vähemalt 10 marja, 3 korduses. 

 Orgaaniliste hapete sisaldus – määrati potensiomeetrilise tiitrimise teel, 

kasutades automaattitraatorit Mettler Doledo Easy Pro. Titrandina kasutati 0,1 N 

NaOH, tiitriti ekvivalentpunktini pH=8,2. Orgaaniliste hapete üldsisaldust 

väljendatakse viinhappena (g 100g -1). 

 Mahla pH määramine – toimus automaattitraatoriga kasutades pH elektroodi. 

 Antotsüaanide sisaldus (mg 100g-1) mõõdeti marjade kestadest ja määrati pH 

erinevuste meetodil spektrofotomeetriga (UVmini-1240 Shimadzu). Lahuste 

optilised tihedused määrati lainepikkusel 510 nm ja 700 nm ning puhverlahuste 

pH 1,0 ja pH 4,5 juures. Antotsüaanide sisaldus väljendati malvidiin-3-0-

glükosiidina 100g värskete marjade kohta. 

 Fenoolide sisaldus (mg 100g-1) mõõdeti marjade kestadest ja määrati Folin-

Ciocalteu meetodil spektrofotomeetriga (UVmini-1240 Shimadzu) lainepikkusel 

765 nm ning arvutati kalibratsioonigraafiku alusel gallushappele, arvestatuna 

100 g värske materjali kohta.  

 

Mõõtmistulemuste põhjal arvutatakse välja mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtarv 

ning küpsusindeks (°Brix×pH2). Viinamarjade biokeemilise koostise määramine toimus 

sügavkülmutatud marjadest ning biokeemilised analüüsid viidi läbi EMÜ PKI Aianduse 

osakonna laboris 5. – 9. jaanuarini 2015.  

 

Lehtede eemaldamise ja sordiomaduste mõju hindamiseks analüüsiti katsetulemusi 

kahefaktorilise dispersioonanalüüsiga ANOVA (faktorid: lehtede eemaldamine ja sort) ja 

arvutati piirdiferentside väärtused 95% usutavuse juures (PD95%). Andmete töötlusel 

kasutatakse statistika programmi R Studio ja Microsoft Office Excel 2007. Joonistel on 

märgitud ühe sordi piires statistiliselt oluliselt erinevad (95%) variandid erinevate 

tähtedega. 
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Töös on lehtede eemaldamise variandid toodud järgmiste lühenditena:  

 Kontroll - K, lehed eemaldatud ühelt poolt roheliste marjade faasis – L1R, lehed 

eemaldatud ühelt poolt marjade värvumise alguses – L1V, lehed eemaldatud 

mõlemalt poolt marjade värvumise alguses – L2V. 

 

Ilmastik 

Lehtede eemaldamise kahe katseaasta ilmastikuandmed pärinevad Tartu-Tõravere 

Meteoroloogiajaamast (Riigi Ilmateenistus, 2015). Kuude keskmisi õhutemperatuure ja  

sademete summasid võrreldakse sama ilmajaama paljude aastate keskmistega perioodist 

1981-2010. a (tabel 2). Antud katseaasta (2014) vegetatsiooniperiood (ööpäeva keskmine 

temperatuur püsivalt üle 5ºC) algas Lõuna-Eestis 11.aprillil. Aktiivne taimekasvuperiood 

(ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsivalt üle 10 °C) algas 17. mail ja lõppes 23. 

septembril ja oli keskmisele lähedase pikkusega (Keppart, 2014). Juuni teine pool oli 

erakordselt jahe võrreldes nii 2013.a-ga kui ka mitmete aastate keskmisega (tabel 2). Väga 

kõrged olid temperatuurid juuli viimasel ja augusti esimesel dekaadil (Riigi Ilmateenistus, 

2015).  

 

Tabel 2. Ilmastikutingimused 2013-2014.a-l Tartu-Tõravere ilmajaama andmetel: kuu 

keskmine õhutemperatuur ja kuu sademete summa võrrelduna pikaajalise keskmisega 

(1981-2010.a) (Riigi Ilmateenistus, 2015) 

   

Kuu Õhutemperatuur (°C) Sademed (mm) 

2013 2014 1981-2010 2013 2014 1981-2010 

Aprill 4,7 6,8 5,5 35,8 16,2 30 

Mai 14,9 12,3 11,5 73,2 90,1 55 

Juuni 18,2 13,7 15,0 35,0 133,5 84 

Juuli 17,9 19,5 17,6 59,2 78,0 72 

August 17,2 16,8 16,2 78,7 126,2 86 

September 11,3 12,5 11,0 23,1 19,5 61 
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Perioodil 1.aprillist kuni 30. septembrini 2014 kogunes sademeid 464 mm, mis on 2013. 

aasta samast perioodist 159 mm rohkem ning aastate perioodi 1981-2010. keskmisest 76 

mm rohkem (tabel 2). Suurim sademete summa mõõdeti juuni kuus – 133,5 mm. 

Erakordne oli lumelörtsi sadu 17.juunil ning rahesajud 23. juunil ja 22., 23. augustil 

(Keppart, 2014).      
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

 

3.1. Mahla kuivaine sisaldus 

  

Sordi `Zilga` puhul saavutasid kõik lehtede eemaldamise variandid punase veini 

valmistamiseks soovitatud marjamahla kuivaine sisalduse 20°Brix (Schalkwyk, Archer, 

2000) (joonis 4). Sordi `Hasanski Sladki` puhul ei suurendanud lehtede eemaldamine 

marjade °Brix näitu soovitud tasemeni. Lehtede eemaldamine mõlemalt poolt vilikondi 

mõjus kuivaine sisaldusele negatiivselt. Kuid variantide vahelised varieeruvused olid 

niivõrd väikesed, et ka katse keskmisena olulised erinevused puudusid (tabel 3). Oluliselt 

mõjutasid katsetulemusi aga sordiomadused – sordi `Zilga` marjad olid kuivaine rikkamad. 

Ka esimesel katseaastal (2013.a) jäid mõõtmistulemused katse varieeruvuse piiridesse ja 

lehtede eemaldamisel puudus kuivaine sisaldusele oluline mõju (Kotkas, 2014). Küll aga 

mõjutasid kuivaine sisaldust sordiomadused – siis olid vastupidiselt sordi `Hasanski 

Sladki` marjad kuivaine rikkamad. 

 

 

Joonis 4. Sortide 'Hasanski Sladki' ja 'Zilga' mahla kuivaine sisaldus (°Brix) sõltuvalt lehtede 

eemaldamisest (K – kontroll, L1R – lehed eemaldatud ühelt poolt roheliste marjade faasis, L1V – 

lehed eemaldatud ühelt poolt marjade värvumise alguses, L2V – lehed eemaldatud mõlemalt poolt 
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marjade värvumise alguses). Punase joonega on tähistatud soovitatud marjamahla kuivaine sisaldus 

20°Brix (Schalkwyk, Archer, 2000). Erinevad tähed näitavad olulist erinevust variantide vahel ühe 

sordi piires (p<0,05).  

 

 

Tabel 3. Lehtede eemaldamise ja sordi üldmõjud küpsuspaameetritele 

 

Lehtede 

eemalda

mine 

Mahla 

kuivaine, 

°Brix 

Org. 

happed, 

 g 100 g-1 

Mahla 

pH 

Mahla 

kuivaine 

ja hapete 

suhtarv 

Küpsus-

indeks 

Fenoolid, 

mg 100 g-1 

Antotsüaanid 

mg 100 g-1 

K 16,2 a 1,5 a 3,1 c 10,6 b 158 b 299 a 30 b 

L1R 17,2 a 1,4 b 3,0 d 11,9 ab 162 b 292 a 37 b 

L1V 18,0 a 1,6 a 3,2 b 11,2 ab 183 ab 317 a 61 a 

L2V 16,7 a 1,2 c 3,4 a 13,4 a 194 a 277 a 44 b 

Sort        

Hasanski 

Sladki 

14,7 b 1,4 a 3,3 a 10 b 160 b 301 a 30 b 

Zilga 19,3 a 1,5 a 3,1 b 13 a 189 a 291 a 56 a 
 

K – kontroll; L1R – lehed eemaldatud ühelt poolt roheliste marjade faasis; L1V – lehed eemaldatud 

ühelt poolt marjade värvumise alguses; L2V – lehed eemaldatud mõlemalt poolt marjade 

värvumise alguses 

 

 

3.2. Orgaanilised happed 
 

Orgaaniliste hapete sisaldus jäi vahemikku 1,2…1,7 g 100g-1 ning ületas kõikide variantide 

korral oluliselt soovitatud hapete sisalduse (joonis 5). Veinivalmistamiseks soovitatud 

orgaaniliste hapete vahemikku 0,6…0,7 g 100g-1 (Schalkwyk, Archer, 2000) ületas 

mõlemal sordil oluliselt vähem lehtede eemaldamine mõlemalt poolt vilikondi. Sordi 

`Hasanski Sladki` puhul vähendas lehtede eemaldamine orgaaniliste hapete sisaldust, kuid 

sordil `Zilga` ainult mõlemalt poolt lehtede eemaldamine. Katse keskmisena puudus 

sordiomadustel oluline mõju (tabel 3). Ka esimesel katseaastal ületasid mõlemad sordid 

soovitatud orgaaniliste hapete taseme, kuid kaste keskmisena erines teistest kõrgema 

tulemusega kontrollvariant ning oluline mõju oli ka sordiomadustel (Kotkas, 2014).            
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Joonis 5. Sortide 'Hasanski Sladki' ja 'Zilga' orgaaniliste hapete sisaldus sõltuvalt lehtede 

eemaldamisest (K – kontroll, L1R – lehed eemaldatud ühelt poolt roheliste marjade faasis, L1V – 

lehed eemaldatud ühelt poolt marjade värvumise alguses, L2V – lehed eemaldatud mõlemalt poolt 

marjade värvumise alguses). Punased jooned märgivad soovitatud orgaaniliste hapete vahemikku 

0,6…0,7 (Schalkwyk, Archer, 2000). Erinevad tähed näitavad olulist erinevust variantide vahel ühe 

sordi piires (p<0,05). 

 

 

3.3. Mahla kuivaine ja hapete suhe 

 

Mahla kuivaine ja hapete suhtarv oli katses varieeruv – vahemikus 9…16 (joonis 6). 

Lehtede eemaldamine avaldas positiivset mõju sordi `Hasanski Sladki` marjadele, kuid 

`Zilga` puhul suurenes suhtarv ainult mõlemalt poolt lehtede eemaldamisel. Ka 

sordiomadustel on suhtarvule oluline mõju (tabel 3). Antud katse tulemusena saavutas 

kõrgema suhtarvu `Zilga`, kuid eelneva katseaasta põhjal sordiomaduste mõju puudus ning 

suurema suhtarvuga oli `Hasanski Sladki` (Kotkas, 2014).        
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Joonis 6. Sortide 'Hasanski Sladki' ja 'Zilga' mahla kuivaine ja hapete suhtarv sõltuvalt lehtede 

eemaldamisest (K – kontroll, L1R – lehed eemaldatud ühelt poolt roheliste marjade faasis, L1V – 

lehed eemaldatud ühelt poolt marjade värvumise alguses, L2V – lehed eemaldatud mõlemalt poolt 

marjade värvumise alguses). Erinevad tähed näitavad olulist erinevust variantide vahel ühe sordi 

piires (p<0,05). 

 

 

3.4. Mahla pH 

 

Marjamahla pH varieerus vahemikus 3,0… 3,5 ja lehtede eemaldamisel oli sellele oluline 

mõju (joonis 7). Kõrgeim tulemus saadi lehtede eemaldamisel mõlemalt poolt vilikondi ja 

madalaim lehtede eemaldamisel roheliste marjade faasis. Mahla pH jäi enamikel 

variantidel soovitatud tasemele 3,2 (± 0,1), erinesid vaid kõrgeim ja madalaim mõõdetud 

tulemus. Ka sordiomadustel oli oluline mõju mahla pH-le (tabel 3). Sordil `Hasanski 

Sladki` oli kõrgem pH.   
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Joonis 7. Sortide 'Hasanski Sladki' ja 'Zilga' marjamahla pH sõltuvalt lehtede eemaldamisest (K – 

kontroll, L1R – lehed eemaldatud ühelt poolt roheliste marjade faasis, L1V – lehed eemaldatud 

ühelt poolt marjade värvumise alguses, L2V – lehed eemaldatud mõlemalt poolt marjade 

värvumise alguses). Punase joonega on tähistatud soovitatud pH tase 3,2 (Schalkwyk, Archer, 

2000). Erinevad tähed näitavad olulist erinevust variantide vahel ühe sordi piires (p<0,05). 

 

 

3.5. Küpsusindeks 

 

Küpsusindeks varieerus vahemikus 146…219 (joonis 8). Kirjanduse andmetel on punase 

veini jaoks marjade soovitatud küpsusindeksi väärtused vahemikus 200...270 (Schalkwyk, 

Archer, 2000). Sordil `Zilga` saavutasid kõigi katsetaimede saagid soovitatud tulemuse. 

`Hasanski Sladki` ei saavutanud soovitatud küpsusindeksit, kuid paremad tulemused andis 

lehtede eemaldamine marjade värvumise alguses, millel oli ka katse keskmisena positiivne 

mõju (tabel 3). Küpsusindeks oli mõjutatud ka sordiomastest tunnustest - sordi `Zilga` 

küpsusindeks oli suurem.    
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Joonis 8. Sortide 'Hasanski Sladki' ja 'Zilga' küpsusindeks (°Brix x pH2) sõltuvalt lehtede 

eemaldamisest (K – kontroll, L1R – lehed eemaldatud ühelt poolt roheliste marjade faasis, L1V – 

lehed eemaldatud ühelt poolt marjade värvumise alguses, L2V – lehed eemaldatud mõlemalt poolt 

marjade värvumise alguses). Punase joonega on tähistatud soovitatud küpsusindeksi minimaalne 

tase 200 (Schalkwyk, Archer, 2000). Erinevad tähed näitavad olulist erinevust variantide vahel ühe 

sordi piires (p<0,05). 

 

 

3.6. Fenoolid 

 

Fenoolide sisaldus viinamarjade kestades jäi vahemikku 237…344 mg 100g-1 (joonis 9). 

Lehtede eemaldamine suurendas sordi `Hasanski Sladki` fenoolide sisaldust. Samas aga  

mõõdeti `Zilga` kõrgeim fenoolide sisaldus just kontrollvariandil ning teiste variantide 

puhul oli see näitaja oluliselt väiksem. Fenoolide sisaldust ei mõjutanud katse keskmisena 

lehtede eemaldamine ja sordiomadused (tabel 3).  
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Joonis 9. Sortide 'Hasanski Sladki' ja 'Zilga' fenoolide sisaldus sõltuvalt lehtede eemaldamisest (K 

– kontroll, L1R – lehed eemaldatud ühelt poolt roheliste marjade faasis, L1V – lehed eemaldatud 

ühelt poolt marjade värvumise alguses, L2V – lehed eemaldatud mõlemalt poolt marjade 

värvumise alguses). Erinevad tähed näitavad olulist erinevust variantide vahel ühe sordi piires 

(p<0,05). 

 

 

3.7. Antotsüaanid 

 

Antotsüaanide sisaldus varieerus vahemikus 23…91 mg 100g-1 (joonis 10). Lehtede 

eemaldamine põhjustas sordi `Zilga` antotsüaanide sisalduse suurt varieeruvust – 32…91 

mg 100g-1. Oluliselt rohkem oli antotsüaane, kui lehtede eemaldamine toimus ühelt poolt 

marjade värvumise alguses ning positiivne mõju oli ka teistel lehtede eemaldamise 

variantidel. Sordi `Hasanski Sladki` antotsüaanide sisaldus varieerus vähe – 23…36 mg 

100g-1. Madalaima antotsüaanide sisaldusega oli lehtede eemaldamine ühelt poolt roheliste 

marjade faasis, aga sordi kõige kõrgem tulemus mõõdeti lehtede eemaldamisel mõlemalt 

poolt vilikondi. Antotsüaanide sisaldust mõjutas katse keskmisena kõige olulisemalt 

lehtede eemaldamine ühelt poolt taime marjade värvumise alguses, kuid tulemusi 

mõjutasid ka sordiomadused (tabel 3).   

 

253d

296c 298b
317a

344a

288c

336b

237d

0

50

100

150

200

250

300

350

400

K L1R L1V L2V K L1R L1V L2V

Hasanski Sladki Zilga

Fe
n

o
o

lid
, m

g 
1

0
0

g-1

PD95%=1 PD95%=2 



30 
 

 

 

Joonis 10. Sortide 'Hasanski Sladki' ja 'Zilga' antotsüaanide sisaldus sõltuvalt lehtede 

eemaldamisest (K – kontroll, L1R – lehed eemaldatud ühelt poolt roheliste marjade faasis, L1V – 

lehed eemaldatud ühelt poolt marjade värvumise alguses, L2V – lehed eemaldatud mõlemalt poolt 

marjade värvumise alguses). Erinevad tähed näitavad olulist erinevust ühe sordi variantide vahel 

(p<0,05). 
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4. ARUTELU 
 

Viinapuu hübriid sortide küpsusparameetreid mõjutasid nii lehtede eemaldamine kui ka 

sordiomadused. Lehtede eemaldamine ei mõjutanud katse keskmisena mahla kuivaine 

sisaldust, küll aga oli oluline mõju sordiomadustel. `Zilga` kõigi katsetaimede viinamarjad 

saavutasid veini tegemiseks soovitatud mahla kuivaine sisalduse. Sordi `Hasanski Sladki` 

viinamarjade kuivaine sisaldus ei ületanud soovitatud taset, sordi keskmine oli 14,7 °Brix. 

Kirjanduse andmetel on punase veini tegemiseks soovitatud mahla kuivaine sisaldus 

vähemalt 20 °Brix (Schalkwyk, Archer, 2000). Näiteks, kui viinamarjamahla kuivaine 

sisaldus on 22 °Brix, siis on veini alkoholisisalduseks 12 % (Moreno et al., 2008). Mahla 

kuivaine sisalduse järgi saab hinnata suhkrusisaldust, mille kogunemist marjadesse 

mõjutab oluliselt ka ilmastik (Karp et al., 2008). 2013. aasta lehtede eemaldamise katses 

olid `Hasanski Sladki` marjad oluliselt suhkrurikkamad: 21 °Brix (Kotkas, 2014).  

 

Viinamarjade areng koosneb kahest järjestikusest arenguperioodist, mis on eraldatud 

seisakufaasiga (Kennedy, 2002). Esimene periood algab peale õitsemist ja kestab kuni 

marjade värvumise alguseni (véraison). Teine periood on marjade valmimise periood – sel 

ajal toimub marjade pehmenemine ja värvumine. Teisel perioodil toimub viinamarjade 

biokeemilise koostise muutumine – oluliselt suureneb glükoosi ja fruktoosi akumulatsioon, 

mis sõltub temperatuurist, niiskusest, taime tervisest ja võra suurusest. 2013. a-l oli 

aktiivne taimekasvuperiood erakordselt soe, kestis keskmisest 9 päeva kauem ja oli 

tavalisest kuivem (Keppart, 2013). Zsofi et al. (2011) leidsid, et vee defitsiidis olevate 

viinapuude saagi kuivaine sisaldus suurenes. 2013. a august oli soojem ja kuivem, mis 

soodustas kuivaine akumulatsioon just värvumise ajal (tabel 2). 2014.a kogunes vähem 

aktiivseid temperatuure ning esines ekstreemseid kõrvalekaldeid keskmisest temperatuuri-

režiimist – erakordselt kõrged olid temperatuurid mais, kuid juuni teine pool oli külm ja 

juuni viimane dekaad veelgi külmem (Keppart, 2014). Seega algas teisel katseaastal 

viinapuude pungade areng küll varem, kuid külm ja niiske ilm juunis põhjustas viljastumis-

häireid ning marjad olid ebaühtlase kvaliteediga. Ilmastikutingimuste mõju `Hasanski 

Sladki` mahla kuivaine sisaldusele kinnitavad ka lõikusviiside katse tulemused, kus 2011.a 

saavutati soovitatud kuivaine sisalduse miinimum (19,8 °Brix), aga 2012.a olid tulemused 
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vahemikus 17,1…18,3 °Brix (Rätsep et al., 2014a). Mahla kuivaine sisalduse vähenemist 

2012.a-l seostatakse madalate temperatuuridega ja kõrgema sademete hulgaga taimekasvu-

perioodil. 

  

Lisaks võib `Hasanski Sladki` madal kuivaine sisaldus olla põhjustatud kärbeste ja 

herilaste kahjustustest, mis olid möödunud aastal erakordselt suured. Kahjustuste tagajärjel 

marjad riknesid ning marjades ei moodustunud piisavalt lahustunud ühendeid. Kuivaine 

lõplik kontsentratsioon on osaliselt tingitud sellest, kui kaua viinamari saab viinapuul 

küpseda (Kennedy, 2002). Putukate kahjustused põhjustasid viinapuule ka lisastressi, 

mistõttu võis olla eelistatud fenoolsete kaitseühendite tootmine ning suhkrute 

akumulatsioon pärsitud.  

 

Antud katses ületas orgaaniliste hapete sisaldus kõikide variantide korral soovitatud 

hapete sisalduse, milleks on Schalkwyk ja Archer (2000) kohaselt 0,6…0,7 g 100g-1. 

Jahedate kliimatingimuste tõttu võib kuivaine sisaldus jääda liiga madalaks ja hapete 

osakaal liiga kõrgeks (Gustafsson, Martensson, 2005). Veinivalmistamiseks soovitatud 

hapete vahemikku ületas oluliselt vähem lehtede eemaldamine mõlemalt poolt vilikondi. 

Ka esimesel katseaastal ületasid kõik variandid soovitatud taseme, kuid kõige kõrgema 

tulemusega oli kontrollvariant (Kotkas, 2014). Õunhape on peamine viinamarjades 

sisalduv orgaaniline hape, moodustades 40-90% aktiivsete orgaaniliste hapete 

fraktsioonist; viinhape moodustab 4-21% ja sidrunhape 2-10% (Kliewer, 1964). Jahedates 

kliimatingimustes võib jääda õunhappe sisaldus liiga kõrgeks ja viinhappe sisaldus 

madalaks ning viimane on just see, mida eelistatakse veinitegemisel. Orgaaniliste hapete 

akumulatsioon toimub viinamarjade arengu 1. perioodil, kui marjad on veel kõvad ja 

rohelised ning saavutab oma maksimumi värvumise ajal (Kennedy, 2002). Marjade 

küpsedes hakkab hapete sisaldus vähenema, eelkõige just õunhape osakaal. Viinhappe ja 

sidrunhappe sisaldus peaaegu küpsetes marjades suurenes temperatuuri tõustes 10-lt 25°C-

le, kuid õunhappe sisaldus vähenes (Kliewer. 1964). Poni et al. (2006) jõudsid tulemusteni, 

et lehtede eemaldamisega kaasnes madalam õunhappe ja kõrgem viinhappe sisaldus, 

mõjutamata seejuures üldist orgaaniliste hapete sisaldust. Ka Tardaguila et al. (2010) 

kohaselt vähendas lehtede eemaldamine viljade arengu alguses õunhappe sisaldust. 

Madalam õunhappe sisaldus tuleneb defoliatsiooni tulemusena paranenud vilikondade 

valgustingimustest, seega kõrgemast marja temperatuurist. Päikesevalgusele avatuna võib 

marja pindmine temperatuur olla 5…15 °C soojem õhutemperatuurist (Smart, Sinclair, 



33 
 

1976). Defoliatsiooni tulemusena on soodustaud vilikondade mikrokliima läbi paremate 

valgustingimuste ja kõrgemate temperatuuride ning eelistatud on viinhappe süntees, mis 

pikemas perspektiivis võib viia temperatuurist mõjutatud õunhappe lagundamiseni 

(Palliotti et al., 2012). Lähtuvalt eelnevast, tuleks praktiseerida lehtede eemaldamist 

jahedates kliimatingimustes – see omab head potentsiaali orgaaniliste hapete sisalduse 

vähendamisel.  

 

Kui arvestada lehtede eemaldamise mõju samal ajal nii mahla kuivaine kui ka orgaaniliste 

hapete sisaldusele, ei pruugi see mõjuda mõlemal juhul soovitud suunas. Lehtede 

eemaldamisega mõlemalt poolt vilikondi saavutati küll kahe sordi madalaim orgaaniliste 

hapete sisaldus, kuid ka `Hasanski Sladki` väikseim kuivaine sisaldus. Eelkõige võib see 

tuleneda eelpool kirjeldatud katseaasta ilmastikust ja metaboliitide moodustumise erinevast 

ajast. Roheliste marjade ajal, kui toimub orgaaniliste hapete moodustumine, oli ilm 

jahedam, mistõttu ka kõrgem hapete sisaldus kui esimesel katseaastal (tabel 2). 2013.a oli 

hapete sisaldus vahemikus 1,0…1,5 g 100g-1 (Kotkas, 2014) ja 2014.a 1,2…1,7 g 100g-1. 

Mõlemalt poolt vilikondi lehtede eemaldamine vähendas hapete sisaldust, sest siis said 

vilikonnad rohkem päikesevalgust ja soojust. Fotosünteesis toodetud sahharoos 

transporditakse floeemi kaudu marjadesse, kus see hüdrolüüsi käigus laguneb glükoosiks ja 

fruktoosiks  (Kennedy, 2002). Põhiline suhkrute moodustumine toimub vilikondade 

värvumise ajal, aga just siis eemaldati kõige suuremas ulatuses fotosünteesivat pinda. 

Mahla kuivaine moodustumine on rohkem mõjutatud viinapuu keskkonnatingimustest ja 

süsivesikute assimilatsioonist kui vilikondade valgustingimustest (Morrison, Noble, 1990). 

Seega võis lehtede eemaldamine mõlemalt poolt vilikondi mõjutada negatiivselt `Hasanski 

Sladki` suhkrute akumulatsiooni.  

 

Viinamarjade küpsusindeks varieerus vahemikus 146…219 ning seda mõjutas lehtede 

eemaldamine. Lehtede eemaldamisel marjade värvumise alguses oli katse keskmisena 

positiivne mõju küpsusindeksile. Sordi `Zilga` kõik variandid saavutasid soovitatud 

küpsusindeksi, kuid `Hasanski Sladki` mitte. Veinitegemiseks soovitatud küpsusindeks 

jääb vahemikku 200…270 (Schalkwyk, Archer, 2000). Küpsusindeks on kombinatsioon 

mahla kuivaine ja pH väärtustest, mida tavaliselt kasutatakse punase veiniviinamarjade 

optimaalse küpsuse määramiseks (Ferrer-Gallego et al., 2012). Marjamahla pH jäi katses 

soovitatud piiridesse (pH 3,2±0,1). `Hasanski Sladki` ebapiisav küpsusindeks võis tuleneda 

sellest, et pH on lineaarses korrelatsioonis kuivaine sisaldusega (Schalkwyk, Archer, 
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2000). Vastupidiselt orgaanilistele hapetele, mis vähenevad marjade küpsemisel, suureneb 

pH koos kuivaine kontsentratsiooniga. Kuivaine sisaldus jäi madalaks ning sellega kaasnes 

ka soovitud madalam pH tase. Võrreldes sordi `Hasanski Sladki` tulemusi esimese 

katseaastaga, võib näha vastupidist olukorda. Esimesel katseaastal ületas `Hasanski Sladki` 

küpsusindeks soovitatud taset, varieerudes vahemikus 297…320 ning katse keskmisena ei 

olnud lehtede eemaldamisel olulist mõju (Kotkas, 2014). See tulenes sellest, et saavutati 

küll kõrgem kuivaine sisaldus (21…22 °Brix), kuid sellega seoses ka kõrgem pH (pH 

3,7…3,9). Veini tegemiseks on eelistatud madalam pH tase, sest siis on mahla 

fermentatsioon puhtam ja vähenenud on veini mikrobioloogilise riknemise oht 

(Schalkwyk, Archer, 2000). Sort `Zilga` oli 2013. a madalama kuivaine ja pH tasemega 

ning jäi soovitatud küpsusindeksi vahemikku (Kotkas, 2014). Sordi `Zilga` 

küpsusparameetreid mõõdeti ka 2011.-2013. aastal avamaa ja katmikala võrdluse katses, 

kus soovitatud küpsusindeksit avamaal ei saavutatud vaid 2012. aastal (Rätsep et al., 

2014b). 2012. a-l oli taimekasvuperiood tavalisest jahedam ja sademeterikkam ning mahla 

kuivaine sisaldus jäi liiga madalaks.  

 

Lehtede eemaldamine mõjutas fenoolsete ühendite sisaldust ühe sordi piires. Sordil 

`Hasanski Sladki` suurenes lehtede eemaldamisel fenoolide sisaldus, kuid sordil `Zilga` 

vähenes. Nimetatud erinevus võib tuleneda sellest, et 2014.a suvel nakatus `Zilga` viinapuu 

ebajahukastesse (Plasmopara viticola), kuid `Hasanski Sladki` mitte. Ebajahukastest 

tulenevast stressist toodab taim rohkem fenoolseid ühendeid. `Zilga` kontrollvariandile 

alles jäetud nakatunud lehed olidki lisa stressiallikaks, mistõttu mõõdetigi kõrgem 

fenoolide sisaldus. `Hasanski Sladki` kontrollvariandi madalamat fenoolide sisaldust võis 

põhjustada  ka tema palju tihedam lehestik kui sordil `Zilga`. Seetõttu oli päikesevalguse ja 

soojuse ligipääsemine marjadele väiksem ning lehtede eemaldamisel need tingimused 

paranesid ja suurenes ka fenoolide sisaldus. 

 

Lehtede eemaldamine põhjustas sordi `Zilga` antotsüaanide sisalduse suurt varieeruvust: 

32…91 mg 100g-1. Oluliselt rohkem oli antotsüaane, kui lehtede eemaldamine toimus ühelt 

poolt marjade värvumise alguses ning positiivne mõju oli ka teistel lehtede eemaldamise 

variantidel. Antotsüaanide sisalduse suurenemine sõltub nii vilikonna valgus- kui 

temperatuuri tingimustest (Haselgrove et al., 2000; Gustafsson, Martensson, 2005). Valgus 

on primaarse tähtsusega just vilikondade värvumise alguses, kui toimub antotsüaanide 

moodustumine. Paari nädala jooksul peale värvumise algust toimub järsk  fenoolsete 
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ühendite (k.a antotsüaanide) sisalduse suurenemine (Topalovic, Mikulic-Petkovsek, 2010). 

Seetõttu oli ka sordi `Zilga` lehtede eemaldamise tagajärjel saavutatud paremad 

valgustingimused ning viljakestadesse kogunes rohkem antotsüaane. Sordi `Hasanski 

Sladki` antotsüaanide sisaldus varieerus vähe (23…36 mg 100g-1) ja jäi sordist `Zilga` 

madalamaks. Antud erinevus võib tuleneda sellest, et viinapuu ebajahukaste ei lööbinud 

sordil `Hasanski Sladki` (vastupidiselt sordile `Zilga`) ning sellest tulenevalt toodeti vähem 

antotsüaane. Lisaks olid tulemused mõjutatud katseaasta ilmastikust (tabel 2). Esimesel 

katseaastal oli `Hasanski Sladki` antotsüaanide sisaldus palju kõrgem: 104…126 mg 100g-1 

(Kotkas, 2014). 2013. aastal algas marjade värvumine varem kui 2014.a-l, vastavalt 29.07 

ja 4.08. Ning järgneva paari nädala kõrgemad õhutemperatuurid soosisid antotsüaanide 

akumulatsiooni (Keppart, 2013). 2014. a augusti esimese dekaadi keskmine temperatuur 

sarnanes küll 2013. a-le, kuid oli palju sajusem ning suve esimese poole temperatuurid olid 

madalamad (tabel 2). Torchio et al (2010) leidsid, et antotsüaanide sisaldus suurenes koos 

mahla kuivaine sisaldusega. Seda kinnitavad ka antud katse tulemused, kus `Hasanski 

Sladki` kuivaine sisaldus jäi samuti madalaks nagu antotsüaanide sisalduski ning `Zilga` 

oli nii kõrgema kuivaine kui ka antotsüaanide sisaldusega. Kuigi nii antotsüaanide kui ka 

kuivaine akumulatsioon algab marjade värvumisel, võib spekuleerida, et nende madalad 

sisaldused on põhjustatud eelnevatest ilmastikutingimustest. Ebasoodsates ilmastikuoludes 

ei jõudnud taim koguda piisavalt varuained, et valmistuda sünteesiprotsessideks. Lisaks 

korjati marjad varem ära, et vältida putukate kahjustusi tervetele marjadele, mille tõttu jäi 

antotsüaanide sisaldus väiksemaks.  

 

Defoliatsioon marjade värvumise alguses mõjutas positiivselt ka `Hasanski Sladki` 

antotsüaanide sisaldust. Defoliatsiooniga saavutati tiheda lehestikuga sordi vilikondadele 

paremad valgus- ja soojustingimused, mis soodustasid antotsüaanide akumulatsiooni. 

Antud katse tulemused kinnitavad eelnevaid uuringuid, et vilikondade paranenud 

valgustingimused mõjutavad rohkem sekundaarsete metaboliitide akumulatsiooni kui 

kuivaine ja hapete sisaldust (Morrison, Noble, 1990; King et al., 2012; Lee, Skinkis, 2013; 

Feng et al., 2015). 
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KOKKUVÕTE 
 

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada lehtede eemaldamise mõju veiniviinamarja 

sortide `Hasanski Sladki` ja `Zilga` küpsusparameetritele. Magistritöös püstitatud 

hüpoteesiks oli, et lehtede eemaldamisega saavutatakse parem valgustatus ja õhustatus 

vilikondade tsoonis, mis mõjutab marjade küpsemist ja biokeemilist koostist. Samas aga 

sõltub defoliatsiooni mõju lehtede eemaldamise hulgast ja ajast ning sordiomadustest.   

 

Katse viidi läbi EMÜ Rõhu katsejaamas 2014. a suvel hübriid sortidega `Hasanski Sladki` 

ja `Zilga`. Katsetöö oli jätkuks 2013. a-l alustatud katsele (Kotkas, 2014). Lehtede 

eemaldamise katses oli 4 varianti 3. korduses (korduses 8 taime). Katsevariandid olid 

järgmised:  

1. Kontroll – lehed eemaldamata; 

2. Lehed eemaldatud ühelt (ida) poolt roheliste marjade faasis (BBHC 75. kasvufaas) – 

11.juuli.2014; 

3. Lehed eemaldatud ühelt (ida) poolt marjade värvumise alguses (BBHC 81. kasvufaas) – 

4.august.2014; 

4. Lehed eemaldatud mõlemalt poolt taime marjade värvumise alguses (BBHC 81. 

kasvufaas) – 4.august.2014.  

 

Viinamarjade küpsusparameetrite hindamiseks määrati mahla kuivaine- ja orgaaniliste 

hapete sisaldus, kuivaine ja hapete suhe, mahla pH, küpsusindeks ning fenoolide- ja 

antotsüaanide sisaldus.  

 

Magistritöö alguses püstitatud hüpotees leidis osaliselt kinnitust. Lehtede eemaldamine 

marjade värvumise alguses mõjutas soovitud suunas orgaaniliste hapete sisaldust, kuid 

mahla kuivaine sisaldus jäi katse varieeruvuse piiridesse. Mahla pH taset mõjutas lehtede 

eemaldamine ja see jäi kogu katse ulatuses soovitatud vahemikku. Lehtede eemaldamisel 

vilikondade värvumise alguses oli positiivne mõju küpsusindeksile ja antotsüaanide 
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sisaldusele. Fenoolide sisaldust mõjutas lehtede eemaldamine sordi piires, kuid katse 

keskmisena oluline mõju puudus.  

 

Sordiomadused mõjutasid mahla kuivaine sisaldust, suhkrute ja hapete suhet, mahla pH 

taset, küpsusindeksit ja antotsüaanide sisaldust. `Hasanski Sladki` ei saavutanud soovitud 

mahla kuivaine sisaldust, väikseim tulemus oli lehtede eemaldamisel mõlemalt poolt 

vilikondi. `Zilga` ei olnud mõjutatud lehtede eemaldamisest: kõik variandid saavutasid 

soovitatud kuivaine sisalduse. `Zilga` oli küll oluliselt kõrgema antotsüaanide sisaldusega, 

kuid mõlemale sordile mõjus positiivsemalt just lehtede eemaldamine värvumise alguses.   
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EFFECT OF DEFOLIATION ON WINE GRAPE MATURITY 

PARAMETERS 
 

Summary 

 

The aim of this Master thesis was to find out the effect of leaf removal on grapevine (Vitis) 

cultivars 'Hasanski Sladki' and 'Zilga' maturity parameters. In the research a hypothesis 

was set: with defoliation a better illumination and aeration in cluster zone is achieved, 

which affects the maturation of the grapes and the biochemical composition. At the same 

time, the effect of defoliation depends from the amount of removed leaves, from the time 

and the cultivar characteristics.     

 

The experiment of leaf removal was carried out in the summer of 2014 at Estonian 

University of Life Sciences at Rõhu experimental station. The experiment was a 

continuation of the experiment started in 2013 (Kotkas, 2014). The cultivars in this 

experiment were 'Hasanski Sladki' and 'Zilga'. The experiment of leaf removal had four 

versions in three different duplicates. Versions of the test were the following:  

1. Control – no leaves removed  

2. Leaves removed from the east side when berries were green, pea sized (BBCH code 75) 

– 11th July  

3. Leaves removed from the east side at the beginning of yield ripening (veraison) (BBCH 

code 81) – 4th August   

4. Leaves removed from both sides at the beginning of yield ripening (veraison) (BBCH 

code 81) – 4th August 

 

In case of evaluating the maturity parameters the sugar concentration (soluble solids) of 

berries, content of organic acids, sugar/acid ratio, the maturity index (Brix × pH2), pH, 

content of anthocyanins and phenols were measured. 
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The set hypothesis was partially confirmed. Defoliation at veraison affected the 

concentration of organic acids in the desired direction, but the content of soluble solids 

were unaffected from defoliation. Defoliation affected juice pH and it was for the duration 

of the whole test at a recommended range. Defoliation at veraison had a positive effect on 

maturity index and the content of anthocyanins. Defoliation affected the content of 

phenolic compounds within the variety, but it had no significant impact on the average of 

the test.   

   

Characteristics of the cultivars affected the content of soluble solids, sugar/acid ratio, juice 

pH, maturity index and anthocyanins content. The soluble solids content of 'Hasanski 

Sladki' was 13,5…15,6 °Brix and of  'Zilga' 17,3…20,4 °Brix. `Hasanski Sladki` lowest 

result occurred when leaves were removed from both sides of the cluster. Leaf removal did 

not have any effect on the soluble solids content of cultivar `Zilga` - all versions achieved 

the recommended levels. `Zilga` had significantly higher anthocyanin content, but 

defoliation at veraison affected positively both cultivars.      
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