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1. SISSEJUHATUS 
 

Viinapuu ei ole Eestis uus marjakultuur. Eesti tingimustes viinamarjade kasvatamine 

tagab ohutumate, kemikaalivabade marjade saamist, kuna meie kliimas kasvatavad viinapuud 

on hübriidid ja seega vastupidavamad haigustele. Kasvatus võib olla ka tulutoovaks äriks. 

Kuna lauaviinamarjade müügiedu sõltub marjade väljanägemisest ja maitsest, on vaja 

kasutada õiget kasvatustehnoloogiat (Rolle jt, 2013). Kuigi külma kliimaga piirkonnad ei 

kuulu traditsiooniliste viinapuude kasvatamise piirkondadesse, on neid seal siiski võimalik 

kasvatada ja mõjutada viljade küpsemist agrotehniliste võtetega. Eestis tegelevad 

lauaviinamarjade tootmisega Harjumaal tegutsev Roogoja talu, Saare-Tõrvaaugu aiand 

Pärnumaal ja Pruuli-Kaska talu Võrumaal.  

Viinamarjade kasvatamine külma kliimaga piirkondades on muutumas aina 

populaarsemaks. Uued sordid ja uued tehnoloogiad võimaldavad nüüd kasvatada viinapuid ka 

nendes piirkondades, mida ei saa klassifitseerida kui traditsioonilisteks viinapuude 

piirkondadeks. Viinamarjakasvatus külma kliimaga piirkondades pakub eeliseid soojema 

kliimaga piirkondade ees. Kõige olulisemaks eeliseks on see, et külm kliima mõjutab 

viinamarjade maitset (Gustafsson, Mårtensson, 2005). Külmas kliimas kasvatatud viinamarjad 

on hapukamad ja nendel on omapärane maitse, mida ei ole võimalik saavutada soojema 

kliimaga piirkondades. Omapära tuleneb suuremast hapete sisaldusest ja kasvatavad 

viinapuud on hübriidid. Ka nendel viinamarjadel on parem kvaliteet, lõhn ja maitse. Teiseks 

eeliseks on vähesem taimkaitse ja väiksem kahjurite arv. Seega väiksem taimekaitsevahendite 

kasutamine. Külma kliimaga piirkondades kasvatatud viinamarjad on tervislikumad.  

Käesolevas töös käsitletakse külma kliimaga piirkondade all piirkondi, millel esineb 

külm talv ja jahe suvi (Gustafsson, Mårtensson, 2005). Nendes piirkondades esinev öökülma-

vaba periood on 165 päeva või vähem, talve madalaim temperatuur on -20 
o
C või madalam  ja 

aktiivsete temperatuuride summa on 3000 
o
C või vähem (Zabadal, 2002). Eestis on väiksem 

aktiivsete temperatuuride summa (1900-2000 
o
C), külmavaba perioodi pikkus on 120-140 

päeva 

Antud töö hüpoteesiks on, et kuigi külma kliimaga piirkonnad ei kuulu traditsioonilis-

tesse viinapuude kasvatamise piirkondadesse, on neid siiski seal võimalik kasvatada ja agro-

tehniliste võtetega viljade küpsemist mõjutada kvaliteetse saagi saamise eesmärgil. 
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Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on selgitada lauaviinamarjade küpsust mõjutavad 

parameetrid külma kliimaga piirkondades. Töö tegemisel kasutatakse kirjanduse allikaid ja 

Saare-Tõrvaaugu aiandi viinamarjade analüüside tulemusi.   

Tänan kõiki, kes olid abiks antud töö koostamisel. Eelkõige tänan oma juhendajat 

dots. Ele Voolu ja prof. Kadri Karpi artiklite eest.  
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2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

2.1. Lauaviinamarjade klassifikatsioonid Eestis ja maailmas 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni määruste kohaselt klassifitseeritakse maailmas ja 

Eestis lauaviinamarju kolme klassi, milleks on „ekstra“ klass, I klass ja II klass (UNECE 

Standard FF-9, 2010). „Ekstra klassi“ kuuluvad need lauaviinamarjad, millel on eriti kõrge 

kvaliteet; marjad on tugevad, kõvasti kinnitunud ja ühtlaselt jaotatud vilikonnas  ning peaaegu 

täielikult kirmega kaetud. Marjad peavad olema terved ja lubatud on ainult väga kerge defekt. 

I klassi kuuluvad hea kvaliteediga viinamarjad, mis peavad olema tugevad, kõvasti 

kinnitunud, kuid on lubatud hõredam marjade paiknemine vilikonnas kui „ekstra klassil“. 

Selle klassi puhul on lubatud marjadel defekti olemasolu, mis hõlmab kerget värvi ja kuju 

muutust ning päikesepõletust. Viimasesse ehk II klassi kuuluvad need lauaviinamarjad, mida 

ei saa liigitada kõrgema klassi marjade hulka, kuid vastavad miinimumnõuetele. Lubatud on 

kerge defekt vilikonna kujus, arengus ja värvuses. Marjad peavad olema piisavalt tugevad, 

küllaldaselt kõvasti varrele kinnitunud ja võivad asetseda vilikonnas hõredamalt kui I klassi 

marjad. 

Kesta värvuse järgi klassifitseeritakse lauaviinamarju seitsme rühma. 

Rahvusvaheline Viinamarja- ja Veiniorganisatsioon (OIV) andmetel jaotatakse viinamarjad 

rohekaskollaseks, roosaks, punaseks, halliks, tumepunanevioletseks ja sinikasmustaks.  

 

2.2. Lauaviinamarjade küpsust mõjutavad parameetrid 

Lauaviinamarjade küpsust jagatakse füsioloogiliseks küpsuseks, tööstuslikuks 

küpsuseks ja tehnoloogiliseks küpsuseks. Füsioloogiline küpsus on arengustaadium, kus 

seemned on võimelised idanema (Dami, 2013). Viinamarjad saavutavad füsioloogilise 

küpsuse värvumise ajal (Goode, 2005). Tööstuslik küpsus on viinamarjade arengufaas, kus 

viinamarjad on saavutanud optimaalse kuivaine ja hapete suhte (La Moigne jt, 2008). Seda 

faasi kasutatakse koristusaja määramiseks. Tehnoloogiline küpsus on arengufaas, kus kesta 

fenoolsed ja lõhnaühendid on saavutanud maksimaalse sisalduse. Selle abil määratakse 

viinamarjade kvaliteeti. 

Lauaviinamarjade küpsuse hindamiseks on põhilised parameetrid mahla kuivaine ja 

hapete sisaldused, mahla kuivaine ja hapete suhe ning viljakesta värvus (Rolle jt, 2013). Eriti 

tähtis on kesta värvus, kuna marju valitakse visuaalselt värvi järgi. Müügiks kasvatatud 
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lauaviinamarjade puhul on tähtis kesta paksus, tugevus ja viljaliha pehmus (Rio Segade jt, 

2012). Kestas sisalduvad ained (fenoolsed ühendid) määravad marjade värvuse ning maitse ja 

lõhna.  

2.2.1. Mahla kuivaine sisaldus 

 Lauaviinamarjade kuivaine sisaldust iseloomustatakse marjamahla murdumisnäitaja 

Brixi alusel (Lauaviinamarjade turustamisstandardid, 2011). Seemnetega sortide puhul on 

Brixi näitajaks 13° ning seemneteta korral on näitaja 14° (UNECE.., 2010). OIV määruste 

kohaselt on heledad viinamarjad küpsed, kui Brixi näitaja on vähemalt 12,5°. Värviliste 

viinamarjade puhul on näitaja vähemalt 14 °Brixi. Näiteks Saare-Tõrvaaugu aiandis 

katmikalal kasvatatavad viinamarjad sisaldavad kuivainet vahemikus 14...24° (Rätselp jt, 

2014). Seega Eestis kasvatatavad viinamarjad vastavad rahvusvaheliste organisatsioonide 

standarditele. 

Suhkrute koostis on määratud genotüübi poolt ja selle kontsentratsioon on tugevasti 

mõjutatud keskkonnast ja agrotehnilistest võtetest. Suhkrute koostise alusel jaotatakse 

viinamarju kaheks tüübiks: need viinamarjad, mis akumuleeruvad rohkem heksoose ja need, 

mis koguvad sahharoosi (Kuhn jt, 2013). Need omadused sõltuvad geneetikast ja päritolu 

kohast.  

Suhkrute sisaldus suureneb peale värvumist ja seiskub vegetatsiooniperioodi lõpus 

(Plocher, Parke, 2008). Peamisteks viinamarja suhkruteks on glükoos ja fruktoos. Glükoos 

esineb ülekaalus toorestes viinamarjades ja fruktoos üleküpsenud marjades (Poom, 

18.05.2015). Viinamarjade magusus sõltub mitte ainult suhkrute sisaldusest, vaid ka hapetest. 

Maksimaalne kuivaine sisaldus esineb 40 päeva pärast värvumist (Ryan, Revilla, 2003). 

Suhkrute sisalduse suurenemisega, suureneb ka antotsüaniinide sisaldus. On täheldatud, et 

maksimaalse suhkrute sisaldusega esineb ka maksimaalne antotsüaniinide sisaldus. 

2.2.2. Hapete sisaldus 

Viinamarjad sisalduvad peamiselt viinhapet ja õunhapet (Plocher, Parke, 2008). 

Viinamarjade hapetest moodustavad 90% (Dami, 2013). Nende hapete sisaldus väheneb 

viinamarjade küpsemisel ning vähenemine toimub ühe või kahe nädala jooksul (Plocher, 

Parke, 2008). Viinamarjad, mis sisaldavad rohkelt õunhapet, tunduvad maitsmisel hapukamad 

ning seetõttu on oluline õigeaegne koristus.  
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Viinamarjade happesus sõltub vaba orgaaniliste hapete ja nende kaaliumsoolade 

vormide kontsentratsiooni suhtest (Kuhn jt, 2014). See suureneb küpsemise jooksul ning on 

tähtsaks kvaliteedi näitajaks. Enne värvumist põhjustab sahharoos malaatide sünteesi. 

Õunhappe sisaldus on kõige suurem enne värvumist ja väheneb vegetatsiooniperioodi teisel 

poolel, mis on seotud malaatide oksüdatsiooniga mitokondrites. Külma kliimaga maades 

esineb viinamarjades rohkem õunhapet (Kennedy, 2002). Õunhape on vajalik energiaallikana 

marjade küpsemisel (Estimating..., 18.04.2015).  

2.2.3. Mahla kuivaine ja hapete suhe 

Viinamarjade kuivaine ja hapete suhe on küpsuse indikaatoriks (Nadal, 2010).  Viina-

marjade magusust iseloomustab kuivaine ja hapete suhe (Kelt jt,1997). Mida suurem on see 

arv, seda magusama maitsega on viinamari. Kui koefitsient on 25...30 : 1, tajutakse  magusat 

maitset, kui antud suhtarv on väiksem kui 5...10 : 1, siis tajutakse haput maitset. Kui suhe on 

10...20 : 1, siis vili on hapukasmagus. UNECE määruste kohaselt peab olema antud  suhtarv 

vähemalt 20 (UNECE.., 2010).  

2.2.4. Viljakesta värvus 

Viljakesta värvus on suuresti määratud antotsüaniinide koostise ja sisaldusega (Cortell 

jt, 2007; Liang jt, 2011). Nende ülesanne on meelitada ligi seemneid levitavaid loomi ja 

kaitsta vilju UV-kiirguse eest (Cortell jt, 2007). Antotsüaniinide kogunemine algab värvumise 

ajal ja kestab küpsemise jooksul. Viinamarjade üleküpsemisel väheneb antotsüaniinide 

sisaldus (Ryan, Revilla, 2003).  

Antotsüaniinide koostis ja sisaldus marja kestas sõltub geneetilisest päritolust. 

Viinamarjade kest sisaldab fenoolseid ühendeid (Rolle jt, 2013). Kuigi tumedamate 

viinamarjade kestad sisaldavad antotsüaane, kogu fenoolsete ühendite arv ei ole alati suurem 

kui heledates lauaviinamarjades. Mõnede heledate sortide puhul (`Pizzutello bianco´ ja 

`Sultanina´) on uuringud näidanud väga kõrget fenoolsete ühendite arvu (Rolle jt, 2013).  

 Viinamarjad reageerivad kiirgusele sekundaarsete ainevahetusproduktide nagu 

flavonoolide ja antotsüaanide sisalduse suurendamisega (Kuhn jt, 2013). See väljendub 

intensiivsemas kesta värvuses. Antotsüaniinide sisaldust mõjutavad lämmastik, mulla 

toitained, vilikondade harvendus ja varjutamine ning kastmine (Mori jt, 2005).   
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2.2.5. Fenoolne ja tehniline küpsus 

2.2.5.1. Fenoolne küpsus 

Kvaliteetsete lauaviinamarjade saamiseks pole tähtsad mitte ainult kuivaine ja happed, 

vaid ka fenoolid (Conde jt, 2007). Fenoolne küpsus on protsess, mille jooksul toimuvad 

muutused tanniinide sisalduses, kestas akumuleerub maksimaalne arv antotsüaniine ja 

tanniinid seemnetes vähenevad (Meléndez jt, 2013). Tanniinid paiknevad kestas ja seemnetes 

ning puuduvad viljalihas. Kuivaine sisaldus mõjutab fenoolset küpsust, sest suhkrud 

kontrollivad mõnede fenoolide ensüümide sünteesi. Fenoolid põhjustavad viinamarjade 

värvumist ja maitset. Fenoolide sisalduse suurenemist on võimalik kontrollida piisava valguse 

ja väetamisega. Piisav kastmine ja väetamine suurendavad fenoolide sisaldust. Samas ka 

haigustekitajate poolt toodetud ensüümid võivad mõjutada fenoole, mille tagajärjeks muutub 

viinamarjade lõhn ja maitse. Fenoolse küpsuse määramiseks kasutatakse fenoolide 

üldsisaldust või kestas antotsüaniinide sisaldust (Ghozlen jt, 2010).  

Fenoolne küpsus tagab täpsema viinamarjade koristusaja (Nadal, 2011). Viinamarjade 

kogu fenoolide kontsentratsioon suureneb marjade küpsemise vältel ja saavutab maksimumi 

üks või kaks nädalat enne koristamist. Enne värvumist ei toimu fenoolide suurenemist. Samas 

tooreste marjade puhul väheneb tanniini ehk parkaine sisaldus küpsemise jooksul. Marjade 

kestas väheneb kiiresti mõnede fenoolide sisaldus marja suurenemisel. Ka seemnetes toimub 

fenoolide vähenemine oksüdatiivsete protsesside tõttu. Värvumisel suureneb antotsüaniinide 

süntees, mis soodustab teiste fenoolide sünteesi sellel ajal. Fenoolne küpsus on tähtis veinide 

kvaliteedi määramiseks (Meléndez jt, 2013). 

2.2.5.2. Tehniline küpsus 

Tehnilise küpsusega määratakse viinamarjade koristusaeg (Meléndez jt, 2013). 

Analüüsimise aluseks võetakse mahla kuivaine sisaldus, tiitritav happesus ja pH. Need 

parameetrid näitavad ainult viljaliha küpsust. Tehniline küpsus iseloomustab viinamarjade 

arengufaasi, kus kuivaine sisaldus viljalihas on maksimaalne, happesus on madal ning on 

kõrge kuivaine ja hapete suhe.   

2.3. Kliima mõju viinamarjade kvaliteedile 

Paljud keemilised, füüsikalised ja mehaanilised omadused sõltuvad tugevasti 

keskkonnatingimustest (Rolle jt, 2013). Põhiliselt mõjutavad viinapuude kasvu ja arengut 

temperatuur, kiirgus ja vesi.  
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2.3.1. Temperatuur 

Külma kliimaga piirkondades limiteerib viinapuude kasvatamist soojus. Õiekobarad 

hakkavad õitsema, kui temperatuur on saavutanud + 20 
o
C (Gustafsson, Mårtensson, 2005). 

Õite viljastumiseks on soodsaim temperatuuri vahemik + 25…30 
o
C (Kivistik ja Niiberg, 

2002).  Viinapuu õietolm ei idane, kui temperatuur on alla +11 
o
C, ning jahedam ilm lühendab 

õitsemisaega ja vähendab viljastumist, mille tagajärjeks on väiksemad marjad. Mõnede 

sortide puhul on täheldatud hõredamat marjade asetsemist vilikondade arenemisel.  

Marjade valmimiseks soodsaim temperatuuri vahemikuks on + 28…32 
o
C (Kivistik ja 

Niiberg, 2002). Marjade valmimiseks peab ületama aktiivsete temperatuuride summa taime 

soojavajadust. Varajasema valmimisajaga sordid on teoreetiliselt ka madalama 

soojavajadusega.  

Nii kevadised kui ka sügised öökülmad avaldavad negatiivset mõju viinapuudele 

(Gustafsson, Mårtensson, 2005). Kevadel võivad saada kahjustada viljakandvad primaarsed 

pungad. Kui primaarne pung saab kahjustada, siis hakkab kasvama sekundaarne või 

tertsiaarne pung. Nende pungadel on madal viljakandvus. Sügisel võivad öökülmad 

kahjustada korgistumata võrseid ja valmivaid marju, mis taluvad kuni -4 
o
C öökülmi (Kivistik 

ja Niiberg, 2002). Lõunapoolse hoone seina ääres on öökülmadeta suvi paarkümmend päeva 

pikem. Ka kütteta kasvuhoones on täheldatud sellist efekti.  

Öökülmavaba suve pikkus mõjutab võrsete puitumist (Kivistik ja Niiberg, 2002). 

Paljude hübriidsortide puhul puituvad võrsed hästi ka lühema suveperioodi jooksul (130 

päeva) (Plocher and Parke, 1998); euroopa viinapuu sortide puhul on vajalik pikem suvi, üle 

150 päeva.  

Viinapuu sortidel on erinev külmataluvus (Lisek, 2007). Euroopa viinapuu sortidel 

esinevad külmakahjustused temperatuuril -22 
o
C. Ameerika ja prantsuse-ameerika hübriidid 

taluvad külma temperatuuri vahemikus -31..-40 
o
C. Hübriidsordid on palju külmakindlamad 

kui euroopa viinapuu sordid, kuid ühine on lumedeta talvedel esinev juurte külmakahjustus. 

Kergemini kahjustuvad euroopa viinapuu sordid ning kõige vastupidavamad on amuuri 

viinapuu.  

Külmataluvus on tähtis näitaja, mille alusel valitakse sobivaid sorte kasvatamiseks 

külma talvega piirkondadesse (Lisek, 2007). Külmataluvus on viinapuude puhul suuresti 

määratud pärilikkusega. Viinapuu sordi valik põhineb kliimatingimustest, kust see liik algselt 
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pärineb. Parima ekstremaalselt madala temperatuuri taluvusega on ameerika hübriidid nn V. 

labruscana viinapuudel  (nt `Zilga´). Ka prantsuse-ameerika hübriididel on täheldatud head 

külmataluvust. Ainult prantsuse viinapuu sortidel on täheldatud nõrka külmataluvust. 

Läbiviidud katses selgus, et viiest hariliku viinapuu ehk prantsuse viinapuu V. vinifera sordist 

külmusid ära kõik. Hübriidid said kahjustada vähesel määral. Seega külma kliimaga maadesse 

sobivad kasvatamiseks hübriidsordid.  

Kergematel öökülmad avaldavad positiivset mõju viinamarjadele. Öökülmad 

augustikuus võivad parandada viinamarjade kvaliteeti (Gustafsson, Mårtensson, 2005). 

Öökülmad aeglustavad arengut, mis tagab parema kuivaine, hapete ja happesuse tasakaalu. 

See omakorda põhjustab suuremat maitse- ja lõhnaainete kogunemist marjadesse. 

Temperatuurist sõltub antotsüaniinide kogunemine viinamarja kesta (Mori jt, 2005). 

Eriti öisel temperatuuril on suur mõju. Jaapani lauaviinamarja sordiga `Kyoho´ läbiviidud 

katsel selgus, et kõrge öine temperatuur vähendab värvumist. See väljendub vähemas 

abtsiishappe ja antotsüaniinide sisalduses. Kõrge öise temperatuuri (+ 25
o
C) korral on mahla 

kuivaine ja tiitritav happesus väiksem. See on tingitud sellest, et kõrge temperatuuriga 

suureneb hingamise määr. Kuna energiaallikaks on malaadid (Estimating..., 18.04.2015), 

kasutatakse neid intensiivsemalt ja nende sisaldus väheneb (Mori jt, 2005). Madalam öine 

temperatuur (+ 10
o
C) soodustab suhkrute ümberpaigutamist marjadesse. Ka antotüaniinide 

akumuleerumine marja kesta suureneb (Gustafsson, Mårtensson, 2005). Värvumise 

parandamiseks kasutatakse viinamarjade töötlemist abtsiishappega (Mori jt, 2005). Lisa 1 

iseloomustab abtsiishappe mõju viinamarja kestas kogunenud antotsüaniinide sisaldusele, 

sõltuvalt öisest temperatuurist. 

2.3.2. Kiirgus 

Päikesekiirgus mõjutab viinamarjade kvaliteeti (Dokoozlian and Kliewer, 1996). 

Valgusele avatud viinamarjades on suurem kuivaine, antotsüaniinide ja fenoolide sisaldus 

ning sisaldavad vähem happeid. Kiirgus ei avalda mõju tartraatide sisaldusele ja mahla 

happesusele.  

Kiirgusest sõltub viinapuude saagikus (Baeza jt, 2010). Kiirguse tasakaal iseloomustab 

viinapuuistandiku kvantitatiivset ja kvalitatiivset tootmist. On leitud seos fotosünteetiliselt 

aktiivse kiirguse (PAR) ja vilja kuivaine sisalduse vahel. Kiirguse tasakaal on lehepinna ja 

sellele langeva kiirguse vastastikkuse toime tulemus, mis on tingitud päikese asendist, 
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meteoroloogilistest teguritest, nt pilvisus, võrakujundusest, ridade vahekaugusest ja muudest 

teguritest. Mida suurem lehepind, seda rohkem kiirgust viinapuu saab.  

Fotosünteetiliselt aktiivne kiirguse koguse suurenedes suureneb fotosüntees 

küllastuspunktini (Baeza jt, 2011). Küllastuspunkt on olukord, kui kiirguse suurenedes ei 

suurene fotosüntees. Leht peegeldab 10 %, saadab edasi 9 % ja neelab ülejäänud 81 % 

kiirgusest. Lehe poolt neelatud kiirgusest 25 % eraldub infrapunakiirgusena ja 75 % 

soojendab lehte. Ainult 1 % saadud kiirgusest kasutab leht fotosünteesiks.  

2.3.3. Niiskus  

Vesi mõjutab viinamarjade kvaliteeti. Sügisel võib takistada liigne niiskus võrsete 

valmimist ja põhjustada marjade lõhenemist (Kivistik ja Niiberg, 2002). Lisaks kõrge 

õhuniiskus, üle 80 %, soodustab sügisel nakatumist seenhaigustesse. Viinapuid pole võimalik 

kasvatada piirkonnas, kus sademeid on vähem kui 200 mm aastas (Corde, 2007). Parimateks 

viinamarjakasvatuse piirkondadeks on need piirkonnad, milles on sademeid kuni 750 mm 

aastas (Gustafsson, Mårtensson, 2005). 99 % veest omastab viinapuu juurte kaudu (Corde, 

2007). Viinapuu kasv ja marjade areng sõltuvad vee saadavusest. 90 % kogutud saagist 

moodustab vesi. Vee puudus põhjustab väiksemaid marju, kuna inhibeerib rakkude jagunemist 

ja suurenemist. Kuna antotsüaniinid ja teised fenoolid kogunevad kesta, väiksematel marjadel 

on suurem nende lahustatavuse määr.  

  

 

Joonis 1. lauaviinamari `Somerset seedless´ 

(pilt E. Vool) 
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2.4. Kasvatustehnoloogia mõju viinamarjade maitsele 
 

2.4.1. Võra kujundamine 

Viinapuude saagikus sõltub võra kujust (Sànchez-De-Miguel jt, 2010). Liiga tihe 

lehestik viinapuudel põhjustab hilinenud marjade valmimist, vähenenud saagikust, madalat 

marjade kvaliteeti, marjade viljakust ning sagedamat nakatumist haigustesse (Wheeler and 

Pickering, 2003). Lisaks põhjustab tihe lehestik tihedamat õisikute ja pungade nekroosi 

esinemist. Ka värvumine lükkub edasi ja väheneb küpsemine, mille tagajärjena väheneb 

antotsüaniinide, kuivaine ja fenoolide hulk ning suureneb hapete sisaldus. Lisaks väheneb 

selliste lõhnaainete nagu monoterpeenide hulk. Puuduliku valgustuse korral ei värvu marjad 

ühtlaselt ning kuivaine tase marjades on seetõttu varieeruv (Plocher and Parke, 2008). 

Viinamarjade kvaliteet sõltub lõikusviisist (Kaarlõõp, 2012). Antotsüaanide sisaldus 

on kõrgem sügisel ja kevadel teostataval lühikese lõikuse korral. Negatiivne mõju on sügisel 

ja kevadel teostataval pikal lõikusel. Väiksema hapete sisaldusega viinamarju korjatakse vii-

napuudelt, millel teostatakse sügisel pikk lõikus. Lühema lõikuse korral on hapete sisaldus 

kõrgem. Ka kuivaine sisaldus on mõjutatud lõikusviisist. Katsete tulemusel selgus, et kevadi-

sel lühikese lõikusega kujundatud viinapuude marjad sisaldasid kõige vähem kuivainet, võr-

reldes ülejäänud kolme lõikusviisi analüüsidega. Ka kuivaine ja hapete suhe on väiksem ke-

vadise lühikese lõikuse korral. 

2.4.2. Lehtede eemaldamine 

Viinamarjade normaalseks valmimiseks on vaja valgust. Viinamarjakasvatuses kasuta-

takse lehtede eemaldamist viinamarja koostise parandamiseks (Kaarlõpp, 2012). Valikuline 

lehtede eemaldamine vilikondade ümbruses võimaldab suurendada viinamarjadele langevat 

kiirguse hulka. Lehtede eemaldamise efektiivsus sõltub ajast, sordist, ja eemaldatavate lehtede 

valikust. Lehtede eemaldamise viis mõjutab marjade biokeemilist koostist. Käsitsi lehtede 

eemaldamisel on marjadel suurem suhkru sisaldus ja märgatavalt väiksem üldhappesus kui 

mehhaaniliselt eemaldatud lehtedega marjadel. Suuremate lehtede puhul eemaldamise asemel 

paigutatakse vilikondade taha, millega säilitatakse lehestikku, seega need lehed saavad foto-

sünteesida (Kivistik ja Niiberg, 2002).  
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2.4.3. Toitained ja kastmine 

Lämmastiku kogus mõjutab viinamarjade kvaliteeti nii positiivselt kui ka negatiivselt. 

Lämmastiku ülekülluse korral suureneb viinapuudel vegetatiivne kasv (Wheeling  and 

Pickering, 2003). Rohke vegetatiivne kasv põhjustab marjade küpsemise viivitamist, kuivaine 

koostise vähenemist, kestas fenoolsete ühendite vähenemist ja pungade vastupidavus langeb. 

Lisaks soodustab suur lämmastiku hulk  haigustesse nakatumist ning vähendab marjade arvu 

vilikonnas. Kõrge lämmastikunormi korral on ka marja kaal väiksem, kuid vilikondade arv 

viinapuu kohta on suurem (Hilbert jt, 2003). Lisaks suureneb tiitritav happesus ning saagi 

koristamisel on kuivaine ja hapete suhe madalam. Suureneb ka aminohapete sisaldus 

marjades. On leitud ka seda, et suurem N-kogus enne värvumist inhibeerib marjade kasvu ja 

antotsüaniinide sünteesi. Varasemate uuringute käigus on avastatud vastupidine seos – 

madalam varustatus lämmastikuga õitsemise ajal vähendab vilikondade moodustumist 

nekrootilise õiekobarate tõttu.  

Väiksema lämmastiku koguse korral on kuivaine sisaldus suurem ja hapete sisaldus 

väiksem (Hilbert jt, 2003). Ka ühe marja kaal on suurem, võrreldes suurema N-normi korral. 

Lämmastiku kogus ei mõjuta kesta paksust, marjades seemnete kogust ja kaalu.   

Liigne vee hulk mõjutab viinamarju negatiivselt (Wheeling and Pickering, 2003). 

Pikema kastmise korral suureneb võrsete arv. Selle tagajärjeks võivad kasvavad võrsed 

konkureerida arenevate marjadega toitainete suhtes, mille tagajärjel väheneb kuivaine ning 

lõhna- ja maitseainete kontsentratsioon marjades. Selle korral väheneb viinamarjade kestades 

ka antotsüaniinide hulk, kuid suureneb kaaliumi kogunemine ja marjade pH; viinamarjade 

maitse ei ole intensiivne. 

2.4.4. Töötlemine hormoonidega 

Hormoonid võivad nii kiirendada kui ka aeglustada viinamarjade küpsemist (Kuhn jt, 

2014). Viinamarju töödeldakse brassinosteroidide, abtsiishappe, etüleeni ja giberelliiniga.  

Brassinosteroidid on steroidsed hormoonid, mis on vajalikud taimele normaalseks  

kasvuks ja arenguks (Symons jt, 2006). Samas ei avalda suurt mõju mitteklimateeriliste 

(vähese etüleeni sünteesiga) kultuuride viljade valmimisele. Selle hormooni sisalduse 

suurenemine marjades loomulikul teel soodustab marjade valmimist, kuid lisatöötlemine ei 

avalda mõju. Ka etüleeniga töötlemine ei avalda mõju viinamarjade küpsemisele. Nende 
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hormoonide kasutamine on efektiivne ainult etüleeni rohkelt sünteesivate kultuuride 

kasvatamisel. Samas etüleen parandab antotsüaniinide sünteesi (Conde, 2007). 

Etüleen ja brassinosteroidid mõjutavad viljade küpsemist, kuid need hormoonid ei 

avalda mõju värvumisele. Värvumise soodustamiseks kasutatakse abtsiishapet. Töötlemine 

selle happega ei avalda mõju mahla kuivaine üldsisaldusele ja tiitritavale happesusele, kuid 

töötlemisel suureneb antotsüaniinide arv kestas (Mori jt, 2005). Lisa 1 iseloomustab 

abtsiishappe mõju viinamarjade antotsüaniinide sisaldusele. Seega saab seda hormooni 

kasutada puuduliku värvumise parandamiseks. 

Töötlemiseks kasutatakse veel giberelliini. Seemneteta viinamarjasortide puhul 

soodustab töötlemine giberelliiniga suuremate marjade saamist (Kivistik ja Niiberg, 2002; 

Casanova jt, 2009). Giberelliiniga töödeldakse vilikondasid õitsemise lõpul. Giberelliiniga 

töötlemine suurendab marjade kaalu 50-90 % võrra (Casanova jt, 2009). Suurenemine toimub, 

sest marjad hakkavad kasvama, suureneb fruktoosi ja sahharoosi sisaldus,  Marjades esineb 

giberelliin loomulikul kujul seemnetes ja nende puuduse tõttu jäävad seemneteta sortide 

marjad väiksemateks. Lisaks kasutatakse giberelliiniga töötlemist täiendavat tolmeldamist 

vajavate sortide korral.  

Samas giberelliinil on ka negatiivne mõju viinamarjade kvaliteedile. On avastatud, et 

giberelliin vähendab viinamarjade värvumist (Peppi, 2006). Nagu abtsiishappe kasutamisel 

jääb kuivaine sisaldus muutumata. 

Kuna etüleeni ja brassinosteroidide kasutamine ei avalda mõju viinamarjadele, saaks 

teoreetiliselt kasutada ülalmainitud hormoonidest abtsiishapet ja giberelliini. Abtsiishape 

parandab värvumist ning selle kasutamine on efektiivne puuduliku värvumise parandamiseks. 

Gibereliini kasutatakse seemneteta viinamarjade puhul. 

2.4.5. Rõngastamine 

Lisaks hormoonide kasutamisele on võimalik mõjutada viinamarjade küpsemist 

rõngastamisega. Selle meetodi abil takistatakse fotosünteesil toodetud orgaanilise aine 

äravoolu ja soodustatakse selle kogunemist vilikondadesse (Zabadal, 2002). Selle tagajärjel 

suureneb marja kaal ja soodustab marjade küpsemist, kuid võib ka nõrgestada viinapuud. See 

toimub, kui seda protseduuri tehakse kasvuperioodi keskel, kui marjad hakkavad küpsema. 

Rõngastamist teostatakse enne või õitsemise ajal. Rõngastamise haavad võivad ka mitte 

paraneda ehk ei teki kallust. 
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2.4.6. Lisaseadmete ja –materjalide kasutamine 

Külma kliimaga maades on laialdaseks probleemiks madalad temperatuurid pungade 

pausi, varajase võrsete kasvu ja õitsemise ajal (Plotcher and Parke, 2008). Selle probleemi 

lahendamiseks kasutatakse polüuretaani kile paigaldamist viinapuu võrsete kohale, tumedaid 

ja heledaid seinu, valgustpeegeldavaid multše, õige kallakuga tugesid ja tuulemasinat. Kõik 

need meetodid on efektiivsed. 

Polüuretaani kile paigaldamist viinapuu võrsete kohale tõstab temperatuuri võrsete 

ümber ja hoiab seda õhtuni, mille tagajärjena paraneb viljastumine ja marjade tekkimine 

(Plocher and Parke, 2008). Kile paigaldatakse tugede peale, kui võrsed hakkavad kasvama, ja 

eemaldatakse marjade tekkimisel juuli alguses. Telliskivi- või kiviseinade kasutamine 

suurendab temperatuuri mitte ainult viinapuude ümber, vaid terves istandikus. Tumedad 

seinad neelavad soojust ning lasevad välja õhtul. Heledad seinad peegeldavad valguse.  

Valgustpeegeldavad multšid on efektiivsed valguse intensiivsuse suurendamisel ja 

marjade valmimisel (Plocher and Parke, 2008). Multšid paigutatakse viinapuude alla 

vilikondade moodustamisel. Multšitud viinapuud said 40% fotosünteetiliselt aktiivset kiirgust, 

samas kui multšita viinapuud said vaid 10%. Multšid soodustavad ka värvumist ja suuremat 

kuivaine, fenoolide ja flavonoolide sisaldust. Kuid see meetod on tõhus ainult madalate 

viinapuude puhul ja multš pole vastupidav. Oktoobris langeb multši efektiivsus 34-45%. 

Samas ka õige tugede paigaldus suurendab päikesevalguse hulka. 

Rohkema päikesevalguse saamiseks paigutatakse viinapuud orientatsiooniga lõuna 

poole (Plocher and Parke, 2008). Päikese kiirgus on seda efektiivsem, mida õigema nurga all 

langeb lehestikule. Toed asetatakse 45
o 
nurga all ehk kaldu.  

Kuna eelmainitud võtted suurendavad kas temperatuuri või päikese kiirguse hulka, on 

vajalik võte, mis kaitseb viinapuid öökülmade eest. Madalad temperatuurid kahjustavad 

arenevaid pungi ja võrseid. Öökülmakahjustusi on võimalik vältida tuulemasina kasutamisega 

(Plocher and Parke, 2008). See masin tõmbab kõrgemast kihist sooja õhku ja lükkab selle 

allapoole maa lähedale, kus seguneb külma õhuga. Sellega hoitakse ära madalaid 

temperatuure kevadel ja sügisel. Selle meetodi kasutamise puuduseks on masina kulukas 

soetamine. 
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2.4.7. Sooja vee kasutamine mulla soojendamiseks kevadel 

Kuna kevadel pole muld piisavalt soe viinamarja kasvuks, kasutatakse kastmiseks 

sooja vett (Plocher and Parke, 2008). Vesi juhitakse mullasiseselt torude kaudu läbi kogu 

viinamarjaistandiku mulla. Selle meetodi tõttu hakkavad viinamarjad varasemalt kasvama. 

Seega saak valmib varem. 

Lisaseadmete ja –materjalide kasutamine ning kastmine sooja veega on efektiivsemad 

kui hormoonide kasutamine.   

 

Joonis 2. Võrakujundus Saare-Tõrvaaugu aiandis (pilt E. Horeva) 

 

Joonis 3. Tugede asetus (pilt E. Vool) 
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3. JÄRELDUSED JA  ARUTELU 
 

Eesti viinamarjakasvatajatel on võimalik mõjutada viinamarjade saagi küpsemist ja 

kvaliteeti. Kuna veel pole lauaviinamarja sorte, mida saaks kasvatada avamaal, kogu 

lauaviinamarjakasvatus toimub katmikalal (Poom, 18.05.2015). Katmikala eeliseks on see, et 

on võimalik kontrollida viinapuude kasvutingimusi ja, kasutades agrotehnilisi võtteid, 

suurendada saaki ja parandada marjade kvaliteeti. 

Eestis  annab positiivset mõju viinamarjade kvaliteedile taimehormoonide kasutamine. 

Kuna Eesti kasvatajad kasvatavad seemneteta sorte `Canadice´, `Interlaken´, `Mars´, 

`Somerset Seedless´ (Poom, 18.05.2015). Nimetatud viinamarjade marjad on väiksed, kuna 

pole seemneid, mis sünteesiksid giberelliini. Töötlemine antud hormooniga suurendaks 

marjade kaalu, seega tulu ühelt 1 kg saagilt oleks suurem. Giberelliini kasutamise puuduseks 

on selle inhibeeriv toime värvumisele. Arvestades sellega on soovitatav kasutada seda 

hormooni sordi `Interlaken´ korral.  

 Ka abtsiishappe kasutamine on kasulik. Puuduliku kiirguse korral ei saa arenevad 

vilikonnad valgust ja värvumine on aeglasem. Kuna meie tingimustes on vegetatsiooniperiood 

lühike, võivad varjus kasvavad vilikonnad mitte valmida vegetatsiooniperioodi lõpuks. Seega 

tekib saagikadu. Puuduliku värvumise parandamiseks saab kasutada abtsiishapet. Tulusalt  

saab kasutada kombinatsioonis giberelliiniga värviliste seemneteta sortide puhul. Seega saab 

kasutada `Canadice´, ´Mars´ ja `Somerset Seedless´ töötlemiseks. Selle hormooni kasutamisel 

on tähtis jälgida öiset temperatuuri, sest selle toime on parem madala temperatuuri korral. 

Samas õige võrakujundus tagab küllaldast kiirgust viinamarjadele. Abtsiishappe 

kasutamine on kulukas ning käsitsi või mehaaniliselt lehtede eemaldamine on tulusam. Käsitsi 

lehtede eemaldamise korral on marjades kuivaine sisaldus suurema ja üldhappesus väiksem. 

Seega käsitsi lehtede eemaldamine tagab kvaliteetsemate marjade saamist ja vähem kulutusi. 

Efektiivsemaks võra kujunduseks on pikk lõikus kevadel või sügisel. Selle lõikuse korral on 

hapete sisaldus väiksem ja kuivaine sisaldus suurem. Lauaviinamarjade puhul on tähtis 

kuivaine ja hapete suhe, kuna see näitaja iseloomustab viinamarjade maitset. Lühike lõikus ei 

ole soovitav, sest selle korral on marjad maitselt happelisemad.  

Eesti tingimustes saab kasutada ka lisaseadmeid. Eesti kasvatajad kasvatavad 

viinamarju põhiliselt katmikalal, tuulemasina ning heledate ja tumedate seinade kasutamine 

oleks efektiivne avamaal. Tuulemasina kasutamine võimaldaks kasvatada viinapuid ka nõlva 
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jalamil või lohus või suurel tasandikul, kus koguneb külm õhk. Seega suureneb viinamarjade 

kasvuks sobilik kasvupind. Seinade tõttu akumuleeruks rohkem soojust viinamarjaistandikus. 

Tuulemasina puuduseks on selle kõrge maksumus. Kohalikud kasvatajad saavad kasutada 

kasvuhoonetes maa-alust torustikku ja valgustpeegeldavat multši. Maa-aluse torustiku korral 

ei soojene ainult muld, vaid ka kasvuhoone, kuna soojus ei pääse välja. Kasvuhoonetes oleks 

võimalik veel kasutada valgustpeegeldavaid multše. Eestis levinud kasvatustehnoloogiale on 

kasvuhoones must geotekstiil või ei ole multšitud. Heledad multšid on sama efektiivsed kui 

geotekstiil, kuid see võimaldaks kiirendada marjade värvumist ja parandada kvaliteeti. 

Kasvuhoones on ka hele multš vastupidavam kui avamaal. Lisaseadmete kasutus sõltub 

piirkonnast ja rahalistest ressurssidest. 

Eesti viinamarjade kasvatajatel on võimalik veel kasutada rõngastamist. Kuigi selle 

meetodi korral suureneb marja kaal ja paraneb marjade küpsemine, võib rõngastamine ka 

nõrgestada viinapuud. Selle meetod on aeganõudev, kuna tuleb rõngastada igat viinapuud. 

Tootmise seisukohalt ei ole efektiivne, kuna sellele kulub aeg ja tulemus võib olla negatiivne. 

rõngastamisel tekitatud haavad võivad mitte paraneda. Võttes arvesse eelmainitud, ei 

soovitaks kasutada rõngastamist tootvas aiandis.  

 

 

 

 

  

 

Joonis 4. Lauaviinamari `Aljošenkin´ (pilt E. Horeva) 
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4. KOKKUVÕTE  

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada lauaviinamarjade küpsust 

mõjutavad parameetrid külma kliimaga piirkondades. Antud töö hüpoteesiks oli, et kuigi 

külma kliimaga piirkonnad ei kuulu traditsioonilistesse viinapuude kasvatamise 

piirkondadesse, on neid siiski seal võimalik kasvatada ja agrotehniliste võtetega viljade 

küpsemist mõjutada kvaliteetse saagi saamise eesmärgil. 

Lauaviinamarjade küpsust mõjutavad külma kliimaga piirkondades mahla kuivaine ja 

hapete sisaldus, mahla kuivaine ja hapete suhe ning viljakesta värvus.  

Viinamarja mahla kuivaine sisaldus suureneb peale värvumist ja seiskub 

vegetatsiooniperioodi lõpus. Peamisteks viinamarja suhkruteks on glükoos ja fruktoos. 

Glükoos esineb ülekaalus toorestes viinamarjades ja fruktoos üleküpsenud marjades. 

Viinamarjade magusus sõltub mitte ainult suhkrute sisaldusest, vaid ka hapetest. Maksimaalne 

kuivaine sisaldus esineb 40 päeva pärast värvumist. Kuivaine sisaldust saab suurendada 

tagades piisavat kiirgust, toitaineid ja niiskust ning kasutades valgustpeegeldavaid multše, 

rõngastamist. Eestis kasvatatud viinamarjade kuivaine sisaldus vastab rahvusvahelistele 

standarditele.  

Viinamarjade kuivaine ja hapete suhe on viinamarjade küpsuse indikaatoriks. Viina-

marjade magusust iseloomustab kuivaine ja hapete suhe. Mida suurem on see arv, seda magu-

sama maitsega on viinamari. Kuivaine ja hapete suhe on oluliseks parameetriks tehnilise küp-

suse määramisel. Rahvusvaheliste määruste kohaselt peab olema antud  suhtarv vähemalt 20. 

Viinamarjad sisaldavad enamasti õunhapet ja viinhapet. Roheliste marjade staadiumis 

on ülekaalus õunhape, mida kasutatakse küpsemisel energiaallikana. Õunhape tekitab hapukat 

maitset. Külma kliimaga piirkondades kasvatatavad viinamarjad sisaldavad rohkesti happeid. 

Ka varjus kasvavad viinamarjad sisaldavad rohkem happeid, happesus on suurem ja esineb 

vähem suhkruid. 

Viljakesta värvus on tähtis, kuna lauaviinamarju valitakse visuaalselt. Seega marjad 

peavad olema hästi värvunud. Värvumist soodustab kiirgus ja lämmastik. Lämmastikuga 

väetamise korral jälgitakse normi, sest liigväetamisel suureneb vegetatiivne kasv. Selle korral 

ei valmi marjad hästi ja kvaliteet langeb. Puuduliku värvumise korral üheks võimalikuks 

meetodiks on marjade töötlemine abtsiishappega. Teiseks meetodiks on õige võrakujundus ja 
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lehtede eemaldamine vilikondade ümber. Kõikide nende meetodite abil paraneb viinamarjade 

kvaliteet. 

Lähtuvalt eelmainitust võib öelda, et külma kliimaga piirkondades on võimalik 

kasvatada viinapuid ja agrotehniliste võtetega mõjutada viljade küpsemist.  
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SUMMARY  
 

The purpose of this Bachelor’s thesis is to explain maturity affecting factors of table 

grapes in cold climate regions. The hypothesis of this thesis is that, although, cold climate 

regions do not belong to traditional grape growing regions, is still possible to grow them there  

and affect grapevines maturity with cultural practices with the purpose of getting quality 

yield.  

The maturity of table grapes in cold climate regions is affected by juice soluble solids 

and concentration of acids, the ratio of soluble solids and acids and berry skin colour. 

Grape juice soluble solids increases after verasion and stops at the end of vegetative 

period. Main sugars of grapevine are glucose and fructose. Glucose dominates in unripe 

berries and fructose in overripe berries. The sweetness of grapevines depends not only on 

concentration of soluble solids, but also on acids. Maximum concentration of soluble solids is 

after 40 days after verasion. Soluble solids concentration could be increased with providing 

enough of radiation, nutrients and moisture and using light reflecting mulching, and girdling. 

The concentration of solids of in Estonia grown grapevines correspond to international 

standards. 

The ratio of solids and acids is an indicator of grapevine maturity. The sweetness of 

grapevines in characterized with the ratio of solids and acids. The bigger is the number, the 

sweeter taste has the grape. the ratio of solids and acids is an essential parameter of estimating 

technological ripeness. According to international standards, the number should be at least 20. 

Grapevines consist mostly malic acid and tartic acid. In stage of green berries, 

dominates malic acid, which is used as an energy source for ripening. In cold climate grown 

grapes consist a lot of acids. Also grown in shade, grapes consist more acids, acidity is higher 

and there a few sugars. 

Berry skin is important, because table grapes are chosen visually. Thus, berries should 

be nicely coloured. Radiation and nitrogen contribute to verasion. In case of fertilizing with 

nitrogen, amount should be controlled, because of excessive amount of nitrogen increases 

vegetative growth. In case of deficient verasion, one potential method could be usage of 

abscisic acid. The secondary method is right shaping of bush and excision of leaves around 

clusters. With all those methods, increases grape quality. 
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According to previously mentioned, it is possible to grow grow grapes in cold climate 

and with cultural practice affect berry ripening. 

 

  

  

 

Joonis 5. Lauaviinamari `Swenson Red´ (pilt 

E.Vool) 
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LÜHIKOKKUVÕTE  

Horeva, Elen. Lauaviinamarjade küpsust mõjutavad parameetrid külma kliimaga piir-

kondades. Bakalaureusetöö aianduse erialal. Lk 29, 4 peatükki, 5 joonist, 46 kirjanduse alli-

kat. Tartu, 2015. Eesti keeles. 

Antud töö hüpoteesiks oli, et kuigi külma kliimaga piirkonnad ei kuulu 

traditsioonilistesse viinapuude kasvatamise piirkondadesse, on neid siiski seal võimalik 

kasvatada ja agrotehniliste võtetega viljade küpsemist mõjutada kvaliteetse saagi saamise 

eesmärgil. 

Lauaviinamarjade küpsust mõjutavad külma kliimaga piirkondades mahla kuivaine ja 

hapete sisaldus, mahla kuivaine ja hapete suhe ning viljakesta värvus. Lähtuvalt nendest 

teguritest on võimalik nendega mõjutada lauaviinamarjade saaki ja kvaliteeti. Töötlemine 

giberelliiniga suurendab seemneteta marju kaalu 50-90 %. Halb võrakujundus vähendab 

kuivaine sisaldust, sest vilikonnad on varjus, ja seetõttu halveneb kvaliteet. Marjadesse ei 

kogune suhkur vaid happed. Toitained mõjutavad viinamarjade saaki. Tehniline küpsus 

iseloomustab viinamarjade küpsust. 

Märksõnad: lauaviinamari, kvaliteet, tegurid, külm kliima 
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ABSTRACT  
 

Horeva, Elen. Maturity affecting factors of table grapes in cold climate regions. 

Bachelor’s thesis in horticulture. P. 29, 4 chapters, 5 figures, 46 references. Tartu, 2015. In 

Estonian Language. 

The hypothesis of this thesis is that, although, cold climate regions do not belong to 

traditional grape growing regions, is still possible to grow them there  and affect grapevines 

maturity with cultural practices with the purpose of getting quality yield.  

The maturity of table grapes in cold climate regions is affected by juice soluble solids 

and concentration of acids, the ratio of soluble solids and acids and berry skin colour. 

According to those factors, it is possible to affect with them the yield and quality of table 

grapes. Usage of gibberellin increases the weight of berry 50-90 %. Insufficient shaping of 

bush decreases the concentration of solids, because clusters are in shade, and this decreases 

quality. Nutrients affect grapevine yield. Technological ripeness characterizes grapevine 

maturity.  

Keyword: table grapes, quality, factors, cold climate 
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LISAD  
 

Lisa 1. Abtsiishappe mõju antotsüaniinide sisaldusele (Mori jt, 2005) 

 

(MÖT – madal öine temperatuur, +10 
o
C; ABA – abtsiishape; KÖT – kõrge öine temperatuur, 

+25 
o
C) 
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