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SISSEJUHATUS 

 

Marjadel, sealhulgas vaarikal, on alati olnud oluline osa eestlase toidulaual, olgu need siis 

värsked, külmutatud või erineval viisil hoidisteks tehtud. Vaarika viljades on rikkalikult makro- 

ja mikroelemente, orgaanilisi happeid, vitamiine ja teisi bioaktiivseid aineid (sh looduslikke 

antibiootikume) (Libek et al., 2003). 

Vaarikat on juba ennemuistsetest aegadest alates kasutatud ka ravimtaimena(Raal, 

2010b).  Nii marjad, lehed kui ka varred on võrdse ravitoimega. Vaarikas tugevdab organismi, 

omab põletikuvastast ja haavuravivat toimet, tugevdab immuunsüsteemi ja vastupanu 

külmetusele.Suure rauasisalduse tõttu soodustavad viljad vereloomet. 

Vaarika viljad sisaldavad rikkalikult bioaktiivseid ühendeid (Badjakov et al., 2008). 

Bioaktiivsed ühendite kasulikkust toidus ning nende antimikroobilisi omadusi ja mõju inimese 

tervisele uurivad kaasajal teadlased väga palju. Mõned kaasajal läbiviidud uurimused käsitlevad 

bioaktiivseid ühendeid kui uut tüüpi mikroobivastaseid ühendeid, mis kontrollivad laia hulka 

patogeene. 

Bioaktiivsete ainete sisaldus viljades sõltub väga  mitmetest teguritest: sordist, 

kasvatustehnoloogiast, kliimast, valmimisastnest, koristusajast, säilitustingimustest ja 

koristusjärgesest käitlemisest (Jimenez-Garcia, 2013).Samuti sõltub bioaktiivsete ainete sisaldus 

viljade töötlemisviisidest (Arancibia-Avila et al., 2012). 

Töö eesmärgiks on kirjanduse ja erinevate uurimustööde põhjal võrrelda erinevate sortide 

ja säilitusviiside mõju vaarika viljades leiduvate olulisemate bioaktiivsete ühendite: 

askorbiinhape, antotsüaanide ja ellagitanniinide sisaldusele. 

Töö hüpotees on: bioaktiivsete ühendite sisaldust vaarika viljades mõjutavad 

sordiomadused ja säilitusviis. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Vaarika botaaniline kuuluvus ja bioloogiline iseloomustus 

 

Vaarika botaaniline kuuluvus 

 

Harilik vaarikas (Rubus idaeus L.) kuulub roosõieliste (RosaceaeJuss.) sugukonda, kibuvitsaliste 

(RosoideaeFocke) alamsugukonda ja murakate (RubusL.) perekonda. Muraka perekonnas on W. 

O. Focke (1910) järgi on 12 alamperekonda, millest meie jaoks 4 olulisemat on: alamprk. 

Rabamurakas (Chamaemorus) ühe liigiga, milleks on rabamurakas (R. chamaemorus); alamprk. 

Soomurakas (Cylactis(Raf.) Focke), milles tähtsamad liigid on soomurakas (mesimurakas) (R. 

arcticusL.) ja lillakas (R. saxatilisL.); alamperek. Vaarikas (IdaeobatusFocke), milles tähtsamad 

liigid on harilik vaarikas (R. idaeus) ja must e. läänevaarikas (R. occidentalisL.) ning alamperek. 

Pärismurakas (EubatusFocke), milles tähtsamad liigid on põldmurakas (R. caesius) ja 

mägimurakas (R. allegheniensisPorter). Mägimurakast aretatud kultuursorte nimetatakse 

pampliks ehk aedmurakaks (R. fruticosus)(Parksepp, 1977; Libek, 2003). 

Harilik vaarikas (R. idaeus) ja läänevaarikas (R. occidentalis) on parasvöötme kliima 

enamkasvatatavad liigid (Finn, 1999). Harilik vaarikas on Euraasia parasvöötme liik, mille 

arvukad rassid ja hübriidid esinevad Ida-Aasias ja Põhja-Ameerikas. Eestis on ulatuslikumalt 

levinud Kesk- ja Lõuna-Eesti niisketes metsades, raiesmikel, kraavikallastel jm. Läänevaarikas 

on levinud põhiliselt Põhja-Ameerikas(Parksepp, 1977; Libek, 2003; Finn ja Hancock, 2008). 
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Vaarika bioloogiline iseloomustus 

 

 
Joonis 1. Vaarika taime ehitus (Libek et al., 2003). 

 

 

Vaarikas on püsijuurestikuga ning ühe ja kaheaastaste vartega poolpõõsas.J.Hudson (1959) 

eristas vaarika varte arengu- ja kasvutsüklis üheksat erinevat faasi: 1) risoomil ja selle 

külgjuurtele lisa- ehk adventiivpungade moodustumine; 2) maa-aluste võsude arenemine ja 

kasvamine; 3) maapealsete võsude arenemine ja kasvamine; 4) juurevõsude talvine 

puhkeperiood; 5) asendusvõrsete arenemine ja kasvamine; 6) asendusvõrsete kasvu lõppemine, 

generatiiv-vegetatiivpungade (segapugade) ja vegetatiivpungade (kasvupungade) moodustumine, 

remontantsortidel võrsetippude õitsemine ja viljumine; 7) asendusvõrsete puhkeperiood; 8) 

õitsemine ja viljumine; 9) varte vananemine ja suremine. 

Vaarika juurestik koosneb mullas paiknevast varrest ehk risoomist ning lisajuurestikust,  

vertikaal- ja horisontaalsuunas harunevatest skelett- ja kattejuurtest (Parksepp, 1977). 

Kattejuured jagunevad kasvu-, imi-, ehk toite- ning üleminekujuurteks.  Kattejuurte kasvu- ja 

imavöötmed on vegetatsiooniperioodil kaetud juurekarvadega.Vaarika juured võivad 

vertikaalsuunas tungida kuni 2,25 meetri sügavusele ja horisontaal suunas kuni 3,0 meetri 

kaugusele. Põhiline osa, ligikaudu 80-90%, imavatest juurtest paikneb kuni 30 cm sügavuses ja 

90 cm kaugusel risoomikaelast. Kesksuvel tekivad juuretele lisapungad, esimesel aastal kasvavad 

neist maasisesed juurevõsud, mis talvituvad ja jätkavad kevadel maapealset kasvu (Libek, 
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1997).Juurevõsude abil taim paljuneb ja istandik nooreneb. Risoomi alus- ehk basaalpungadest 

arenevad asendusvõrsed. 

Vaarika varred läbivad täieliku arengutsükli kahe vegetatsiooniperioodi vältel (Parksepp, 

1977). Uued võrsed kasvavad hästi eriti noores istanduses, kus taimik on noor ning viljuvate ja 

mitteviljuvate võrsete konkurents on minimaalne (Crandall ja Daubeny, 1990). Esimesel aastal 

võivad asendusvõrsed kasvada sõltuvalt sordist ja kasvuoludest enam kui kahe meetri pikkuseks 

(Libek, 1997). Teisel aastal asendusoks haruneb ning üleval pool asuvad lühivõrsed õitsevad ja 

viljuvad. Sügisel viljakandvad oksad surevad.  

Vaarika lehed on kolmetised või paaritusulgjad, 3-7 lehekesega (Libek et al., 2003). Pealt 

hõredalt karvased ja alt viltjate karvadega. Varrele kinnituvad lehed vahelduvalt rootsu abil. 

Lehekesed on munajad, lühidalt teritunud tipuga, sulgroodsed, saagja servaga. Lehed arenevad 

vaarika vartel diferentseerunult. Esimesed lehed moodustuvad põhipungadest, ülejäänud 

abipungadest (Parksepp, 1977). Vaarika lehed sisaldavad bioaktiivsetest ainetest rikkalikult 

tanniine (Marzcal, 1963; Okuda et al., 1992) aga ka flavonoide, fenoolseid happeid ja vitamiin 

C-d (Gudej ja Rhychlinska, 1996; Krzaczek, 1984; Wojcik, 1989).  

Vaarika õied on mõlemasugulised, viietised, paljuemakalised ja –tolmukalised ning 

asetsevad väheõielistes pöörisjates õisikutes või kobaratena lehekaenaldes (Crandall ja Daubney, 

1990; Libek et al., 2003). Õied ei puhke õisikus üheaegselt, vaid algul avaneb õisiku tipmine 

õienupp, seejärel keskmised ja lõpuks alumised õied. Tupplehed on kroonlehtedest silmnähtavalt 

pikemad. Kõik lehekaenlas asetsevad pungad on potentsiaalsed õiepungad (Carew et al., 2000). 

Õitsemine ei pruugi toimuda terve viljaharu ulatuses kuni peavarreni. Mõned pungad võivad 

jääda vegetatiivsesse olekusse ning ei arene lõpuni välja.Taasviljuva vaarika võrse tipuosas 

arenevad õiepungad vaid siis, kui võrse on saavutanud teatud küpsuse (Dale, 2008). Sarnaselt 

suvel viljuvale vaarikale algab taasviljuval vaarikal õiepungade moodustumine varre alumises 

osas päevade lühenedes.  

Vaarika õitsemise algus jääb Eestis tavaliselt juuni keskpaika, erinedes aastati ja sorditi 

(Libek et al., 2003). Vaarika õitsemisaeg on keskmiselt 37 päeva. Õitsemisaeg ja selle pikkus 

oleneb eelkõige ilmastikust ja vaarika sordist (Parksepp, 1977). Taasviljuvad sordid õitsevad 

kaks korda vegetatsiooniperioodi jooksul. Suve alguses, samaaegselt  kui suvel viljuvad vaarikad 

õitsevad taasviljuvate vaarikate talvitunud ehk teise aasta varred. Juuli lõpus- augusti alguses 

puhkevad õied sama aasta kevadel võrsunud, puitumata võrsetel (Finn ja Hancock, 2008). 
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Vaarikas võib viljuda oma õietolmuga (isetolmelda), kuid vaarikaõite areng eeldab 

risttolmlemist – emakad valmivad enne tolmukaid ning paljud emakasuudmed muutuvad 

õietolmule vastuvõtlikuks enne oma tolmukate täielikku avanemist (Libek et al., 2003). Kui 

risttolmlemine on viljastumisel puudulik või ebaühtlane, siis arenevad viljad, mis koristamisel 

kergesti pudenevad (Crandall ja Daubney, 1990). 

Pärast vaarikate tolmlemist arenevad viljapõhjale kinnituvad tugevamini või nõrgemini 

liitunud osaviljadega punased või kollased koguluuviljad, mis valminult üsna kergesti eralduvad 

(Libek et al., 2003). Erinevate vaarikasortide vilja kuju on erinev – ümarovaalne kuni 

ümmargune, ovaalne-munajas kuni kooniline (Kask ja Kivistik, 2005). Varieerub ka vilja mass. 

Vaarika viljad on bioaktiivsete ainete poolest rikkad sisaldades erinevaid vitamiine, orgaanilisi 

happeid, polüfenoolseid ühendeid, antioksüdante ja rasvhappeid (Nicolae et al., 2008). 
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1.2 Vaarika viljade keemiline koostis ja bioaktiivsete ainete sisaldus 

1.2.1 Vaarika viljade keemiline koostis 

 

Makro- ja mikroelemendid 

 

Mineraalaineid ehk makro- ja mikroelemente leidub kõigis loomades ja taimedes (Kelt et al., 

1997). Põhiliselt esinevad mineraalained sooladena, kui ka ensüümide, vitamiinide ja valkude 

koostises. Mineraalained on organismi poolt kergesti omastatavad. Mineraalainete üldhulk 

määratakse taimede tuhastamisel. Puuviljades ja marjadest on 0,3...1,8 % tuhka, milles leidub 

kuni 60 makro- ja mikroelementi.  

Vaarika viljades on vähestes kogustes kuid palju erinevaid makro- ja mikroelemente 

(Kelt et al., 1997). Vaarikad sisaldavad 0,58 % mineraalsooli, neist domineerivad kaaliumsoolad. 

100 g vaarikates on kuni 224 mg kaaliumi, kuni 40 mg kaltsiumi, kuni 30 mg magneesiumi, kuni 

44 mg fosforit ja kuni 3,6 mg rauda (Parksepp, 1977). Mikroelementidest sisaldavad vaarikad 

alumiiniumi kuni0,9 mg, mangaani kuni 0,5 mg, joodi kuni 0,2 mg, tsinki kuni 0,4 mg ja boori 

kuni 0,3 mg  (Libek et al., 2003). Väiksemates, kuid samuti inimorganismile olulistes kogustes 

on vaarikates ka koobaltit, niklit, kroomi ja vaske. 

 

Vesi 

 

Vesi on kõigi rakkude ja kudede koostises ning seotud kogu organismi elutegevusega. Vesi on 

kõige levinum ja olulisem vedelik maakeral. Vesi on ühelt poolt taimekudedes toimuvate 

protsesside vältimatuks keskkonnaks kuid teisalt võtab vee molekul osa mitmesugustest 

biokeemilistest reaktsioonidest (Raal, 2010a). 

Puuviljade ja marjade veesisaldus on kõrge (Kelt et al., 1997). Olenevalt kultuurist on 

viljades 70...90 % vett, mis võib olla nii vabas kui seotud vormis. Vaba vesi eraldub kergesti nii 

vilja kuivatamisel kui külmutamisel. 10...15 % vee üldisest hulgast on taimekolloidide poolt 

tugevamini seotud ning eemaldub seetõttu kuivatamisel raskemini. Vee hulk viljas sõltub sordist, 

viljakudede ehitusest, vilja küpsusest ja paljudest teistest väliskeskkonna tingimustest. Vilja 

närbumisel langeb rakkude turgor, väheneb füsioloogilis-biokeemiliste protsesside aktiivsus, 

kaob vilja värskus ning halveneb kvaliteet. 
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Pitsi et al. (2014) andmetel on vaarikates vett 87 %.Libek et al. (2003) ja  Kelt et al. 

(1997) andmetel varieerub vee sisaldus vaarikates 83-88%. 

 

Sahhariidid 

 

Sahhariidid ehk süsivesikud on puuviljade ja marjade põhiline koostisaine (Kelt et al., 1997) 

ning olles ühed levinumad orgaanilised ühendid (Raal, 2010a). Taimede kuivainesisaldusest 

moodustavad sahhariidid kuni 80%. Sahhariidid on peamine fotosünteesi produkt ning lisaks 

energeetilisele funktsioonile aitavad sahhariidid süsinikku taime raku molekulidesse transportida 

ning nende abil toodab taim proteiine, polüsahhariide, õlisidja puitunud osiseid (Halford et al., 

2010). Sahhariide liigitatakse kolme alarühma: mono-, oligo- ja polüsahhariidid. 

Monosahhariidid ehk lihtsuhkrud on kõige lihtsama ehitusega sahhariidid (Kelt et al., 

1997). Neil on suur osa taime ainevahetuses, kus neid kasutatakse hingamiseks ning osaledes 

ainevahetusprotsessides annavad lihtsuhkrud palju vaheprodukte, mida omakorda kasutatakse 

teiste orgaaniliste ainete sünteesil. Enamlevinud lihtsuhkrud puuviljades ja marjades on 

pentoosid ja heksoosid. Pentoosidest on puuviljades ja marjades vähesel hulgal arabinoosi 

pektiinainete ja hemitselluloosi koostises ning ksüloosi luuviljalistes. Heksoosidest esineb 

viljades glükoosi, fruktoosi ja mannoosi. Nad on magusamaitselised kristallilised ained, mis on 

hästi vees lahustuvad ja hügroskoopsed. 

Oligosahhariidid ehk liitsuhkrud on kristallilised, vees lahustuvad ja magusa maitsega 

(Kelt et al., 1997).Tuntumad liitsuhkrud puuviljades ja majades on disahhariidid sahharoos, 

maltoos, tsellubioos ning trisahhariid rafinoos. 

Valdav osa sahhariididest on looduses esindatud polüsahhariididena. 

Polüsahhariidirühma üldine omadus on magusa maitse puudumine (Kelt et al., 1997). Nende 

hulka kuuluvad tärklis, pektiinained, tselluloos ja hemitselluloosid. 

Suhkrutesisaldus vaarikates on mõjutatud erinevate sortide omadustest ning samuti 

vaarika kasvatusmeetoditest (Buskiené et al., 2007).Sahhariide on vaarika viljades vähe ning 

erinevused sortide vahel on suured(3,4-8,6%), ülekaalus on monosahhariidid – glükoos ja 

fruktoos (võrdsetes kogustes) ning neist neli korda vähem sisaldavad vaarikad sahharoosi (Kelt 

et al., 1997; Libek et al., 2003).Pitsi et al. (2014) andmetel on vaarika sahhariidisisaldus 7,8 %, 

maasikatesja mustikates mõnevõrra rohkem(vastavalt 10,3 ja 9,7%). 
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Orgaanilised happed 

 

Orgaanilised happed on obligatoorsed vaheproduktid glükoosi lagundamisel (ATP tootmisel) ja 

teistes elutähtsates rakuprotsessides ning esinevad seetõttu igas rakus (Raal, 2010a).Orgaanilised 

happed on marjade ja puuviljade oluline koostisosa (Kelt et al., 1997). Olles seal vabas olekus, 

sooladena või teiste ühenditega seotult. Puuviljades on enim õun-, sidrun- ja viinhapet, mida 

nimetatakse puuviljahapeteks. Vähemal määral onsalitsüül-, oblik-, sipelg- ja kaproonhapet. 

Tavaliselt määratakse vabade hapete sisaldus alusega tiitrimisel, seetõttu nimetatakse neid 

happeid koondnimetusega tiitritavad happed (Kelt et al., 1997). Eestis kasvatatavates 

vaarikasortides on 1,43...2,74% tiitritavaid happeid. 

Õunhape on kristalliline ja vees hästi lahustuv, meeldiva hapu maitsega ja organismile 

kahjutu (Kelt et al., 1997). Esineb peaaegu kõikides puuviljades ja marjades, puudub ainult 

jõhvikates ja tsitrusviljades. On domineerivaks happeks õun ja luuviljalistes. Eriti rohkesti on 

õunhapet valmimata pihlaka- (kuni 3%), kukerpuu- ja tuhkpuumarjades (kuni 6%). Vaarikates on 

õunhapet 1 mEq/100g värskete marjade kohta, vähesel määral on õunhapet veel maasikal (kuni 3 

mEq/100g) ja punasel sõstral (kuni 4 mEq/100g) (Belitz et al., 2004). 

Sidrunhape on sarnaselt õunhappele kristalliline ja vees hästi lahustuv (Kelt et al., 1997). 

Domineerides tsitrusviljades, jõhvikates ja enamikus marjades. Puuviljades on sidrunhapet vähe, 

kuid marjades, eriti sõstardes ja põldmarjades on teda isegi kuni 50 korda enam kui õunhapet. 

Sidrun sisaldab sidrunhapet 74 mEq/100g, vaarikas 3 korda vähem (24 mEq/100g); maasikas 

kuni 18 mEq/100g(Belitz et al., 2004). 

 

Muud ained ja ühendid 

 

Pektiinainete sisaldusvaarika viljades on väga kõikuv, kuni 0,1% (Libek et al., 2003).Tselluloosi 

sisaldavad vaarikad kuni 5% (Radjuk, 1988). Valku on vaarikates teiste marjadega võrreldes 

suhteliselt palju – kuni 1,4%, seemnetes aga lausa 5,1%(Libek et al., 2003). Lisaks leidub 

vaarikates veel eeterlikke õlisid, glükosiide ja vähesel hulgal teisi aineid (Kelt et al., 1997). 
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1.2.2 Bioaktiivsete ühendite sisaldus vaarikas  

 

Bioaktiivne ühend on ühend, millel on suutlikkus ja võime mõjutada ühte või mitut elavates 

kudedes leiduvat ühendit (Guaadaoui et al., 2014).  Bioaktiivseid ühendeid toodetakse taimedes 

teisejärguliste ainevahetuslike protsesside käigus (Rios de Souza et al., 2014). Seega ei ole 

bioaktiivsed ühendid vajalikud taimede igapäeva funktisoonides, nagu näiteks kasv (Aksel, 

2010), kuid omavad olulist funktsiooni konkurentsis teiste taimedega, kaitses, ligitõmbavuses ja 

signaale edastades (Dudareva ja Pichersky, 2000).  

Seega on bioaktiivsel ühendil või ainel on otsene mõju elavale organismile (Guaadaoui et 

al., 2014). Mõju võib olla nii positiivne (tervist hoidev või isegi parandav) kui negatiivne (ohtlik 

tervisele või surmav), lähtudes ainest, kogusest või bioaktiivsusest.  

Bioaktiivsed ühendeid leidub taimedes väga väikestes kogustes ja märkimisväärses 

koguses ainult teatud toidutaimedes (puuviljades, marjades, köögiviljades, pähklites, õlides ja 

täistera viljades) (Guaadaoui et al., 2014).Marjades, sealhulgas vaarikas leidub rikkalikult 

bioaktiivseid ühendeid: polüfenoole, antioksüdante, vitamiine ja rasvhappeid (Zhao, 2007).  

Nii vaarikate kui teise marjade ja puuviljade viljade biokeemiline koostis erineb nii 

kultuuriti kui sorditi (Milivojevic et al., 2013; Nicolae et al., 2015). Peamine vaarika viljade 

biokeemilise koostise mõjutaja on ilmastik (Vool et al., 2007).  

 

 

1.2.2.1 Antioksüdatiivne  aktiivsus ja antioksüdandid  

 

Antioksüdandid on ühendid, mis kontrollivad ja reguleerivad oksüdatiivsete stressorite tööd 

(Zilmer et al., 1995). Antioksüdandid tegutsevad süsteemselt tehes omavahel koostööd. 

Põhiliselt iseloomustatakse antioksüdante tema võimega püüda kinni vabu radikaale (Prakash, 

2001). Vabad radikaalid võivad oksüdeerida nukleiidhappeid, proteiine, lipiide või DNA-d ja 

algatada taandarendavaid haigusi. Antioksüdatiivne aktiivsus tulenebki antioksüdantide võimest 

vabu siduda. 

Antioksüdatiivset aktiivsust ei ole võimalik mõõta otseselt, vaid vaadatakse kuidas 

antioksüdantid mõjutavad oksüdatsiooni suurust (Antolovich et al., 2002). Hassimoto et 

al.(2005), sõnul on taimedes leiduva antioksüdatiivse aktiivsuse mõõtmisel probleemiks 

mõõtmismeetodi valik, sest tavaliselt keskendub üks mõõtmismeetod ainult ühele omadusele. 
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Erinevaid mõõtmise meetodeid on palju. Näiteks toidus olevate antioksüdatiivsete ainete 

aktiivsust mõõtvate meetodite hulka kuuluvad eriliste fotoelementide PV-muundurite 

kasutamine; thiobarbituur happe sisalduse mõõtmine; joodi väärtuse mõõtmine; vabade 

rasvhapete sisalduse mõõtmine; polümeeri sisalduse mõõtmine; neeldumise mõõtmine 

lainepikkusel 232 ja 268 nm; värvus; rasvhapete koostis ja küllastunud ning küllastumata 

rasvhapete suhe(Antolovich et al., 2002). 

Kõige rohkem kasutatakse aga ORAC (oxygen radical absorbance capacity) 

mõõtmismeetodit (Antolovich et al., 2002).  See mõõdab määra ja aega, mis kulub aine 

oksüdeerimise pidurdamiseks.Antioksüdandid nimelt pärsivad oksüdatsiooni, mis mõjub 

kudedele kahjustavalt. Seetõttu soovitavad teadlased tarbida kõrge ORAC väärtusega puuvilju ja 

köögivilju, et aeglustada inimese keha ja aju vananemist. 

 Lisaks ORAC mõõtmismeetodile on levinud ka DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl) 

meetod.DPPH-d on väga levinud looduslike antioksüdantide uurimisel (Villano et al., 2007). 

Toidus leiduvad antioksüdatiivsed ühendid mängivad olulist rolli inimese tervise kaitses 

(Prakash, 2001). Teaduslikult on tõestatud, et antioksüdandid vähendavad haigestumist 

kroonilistesse haigustesse, samuti vähki ning südamehaigustesse. Enamus igapäevases toidulauas 

sisalduvates antioksüdantiivsetest ühenditest on taimse päritoluga, kuuluvad erinevatesse 

ühendite klassidesse ning omavad erinevaid füüsilisi ja keemilisi omadusi. Taimedes olevate 

antioksüdantide hulka kuuluvad askorbiinhape, vitamiin E, karotenoidid, fenoolsed happed, 

fütaadid ja fütoöstrogeenid. Peamised looduslike antioksüdantide allikad on täisteraviljad, 

puuviljad ja köögiviljad. Looduslikud antioksüdandid esinevad taimede kõikides osades (Larson, 

1988). Antioksüdantide maht varieerub märgatavalt nii erinevate marjade, erinevate 

valmimisastmete kui ka taime osade kohta (Wang ja Lin, 2000). 

Antioksüdatiivne aktiivsus vaarikates on otseselt seotud vaarikates leiduvate fenoolsete 

ühendite ja flavanoidide sisaldusega. Mida suurem on fenoolsete ühendite sisaldus ja 

flavanoidide hulk, seda kõrgem on antioksüdatiivne aktiivsus (Liu et al., 2002).Abdul ja Majeed 

(2012) on leidnud vaarikast kuute erinevat antioksüdatiivset ainet: neoksantiini, violaksantiini, 

luteiini, b-karoteeni, antotsüaane ja ellagitaniine. Domineerivateks antioksüdantideks vaarikas on 

askorbiinhape, mitmed antotsüaanid, elligatanniinid ja proantotsüaanide sarnased tanniinid 

(Trethewey, 2004, Stewart et al., 2007). Vaarikal on võrreldes teiste marjade ja puuviljadega 
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tugev antioksüdantsus, eelkõige tema suure ellagitanniinide ja antotsüaanide sisalduse tõttu 

(Abdul ja Majeed, 2012). 

Vaarikate ORAC väärtus jääb 7,8 kuni 33,7 μmol TE/g kohta värsketes marjades (Wang 

ja Lin, 2000).Macheix et al.(1990) on leidnud, et värsketes mustades vaarikates ja pamplites on  

antioksüdatiivne aktiivsus kõrgem kui punastes vaarikas ning maasikates omakorda madalam kui 

punastes vaarikates. Mustad vaarikad ja pamplid sisaldavad suuri koguseid tsüaniid glükosiidi, 

mis on tugev antioksüdant (Macheix et al., 1990) samas kui maasikates on palju pelargonidiin-3-

glükosiidi (Gil et al., 1997) ja askorbiinhapet, mis on nõrgad antioksüdandid (Wang ja Lin 

2000).  

Erinevate marjade ORAC väärtus sõltub nende valmimisastmest. Wang ja Lin (2000) on 

leidnud, et pamplil ja maasikal on ORAC väärtus kõrgeim kasvuperioodi rohelistel etappidel 

samas kui vaarikal on ORAC väärtus kõrgeim just vilja täisküpsuse-perioodis. Samuti on 

mustikates antioksüdandite, antotsüaanide ja kogu fenoolsete ühendite sisaldus kõrgeim nende 

täisküpsusel (Prior et al., 1998).  

    

1.2.2.2 Vitamiinid 

 

Vitamiinid on bioaktiivsed, väikese molekulmassiga orgaanilised ühendid, mis inimese menüüs 

kuuluvad asendamatute mikrotoitainete hulka (Kokasaar ja Zilmer, 2007).Vitamiinid kuuluvad 

liitensüümide koostisesse, milles neil on nii ehituslik kui talituslik roll. Ensüümide 

koostisosadena mõjutavad vitamiinid otseselt ainevahetust ja on eluks hädavajalikud. Vitamiinid 

reguleerivad ainevahetusprotsesse ja parandavad toitainete omastamist ning soodustavad rakkude 

ja kudede kasvu (Kelt et al., 1997). Mitmeid vitamiine sünteesitakse ainult taimedes, kuid osa ka 

inimese seedekulglas. 

Tänapäeval tuntakse üle 20 vitamiini ning need jagunevad rasvlahustuvateks (vitamiinid 

A, D, E ja K) ning vees lahustuvateks (vitamiinid B6, B12 ehk tsüanokobalamiin ja C ehk 

askorbiinhape ning biotiin, foolhape, niatsiin, pantoteenhape, B2 ehk riboflaviin ja B1 ehk 

tiamiin) (Püssa, 2005).Teraviljasaadustes on mitmeid B-rühma vitamiine ja E ning F vitamiine, 

köögi- ja puuviljadest ning marjadest saab inimene põhilise osa vitamiin C-d ja P-d ning 

foolhapet. 
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Vitamiinide kestev puudujääk, avitaminoos on organismile kahjulik ja eluohtlik (Kelt et 

al., 1997; Kokasaar ja Zilmer, 2007).Vitamiinide oskuslik ja süsteemne tarbimine, arvestades iga 

inimese eripära, aitab vähendada paljude haiguste kujunemist ning kiirendada nendest 

paranemist (Kokasaar ja Zilmer, 2007). 

 

Vitamiin A 

 

Karotiin ehk provitamiin A on taime kollane pigment, mis muudetakse inimese ja looma 

organismis vitamiin A-ks (Kelt et al., 1997).Selle toimega on neli teineteisele lähedast ühendit, 

mida nimetatakse A-vitameerideks. Aktiivsem on A1-vitameer ehk retinool, mille provitamiiniks 

taimedes on β-karotiin. Ross ja Harrison (2007) on vitamiin A-d defineerinud järgmiselt:  

vitamiin A on  üldine termin, mis viitab ühenditele, millel on retinooli bioloogiline aktiivsus.  

Koos klorofüllidega taime lehedes olevad karotenoidi omavad kahte funktsiooni: kaitsevad taime 

rakke fütodünaamiliste protsesside mõju eest ning käituvad lisapigmendina kandes 

kiirgusenergiat üle fotosünteesist osa võtvatele pigmentidele (Ganguly, 1989).  

Inimesed omastavad taimedestvaid vitamiin A eelühendeid ehk karotenoide (Kokasaar ja 

Zilmer, 2007).  

Vitamiin A sisaldus marjades sõltub peamiseltkasvatatavast kultuurist ja sordist ning 

koristusküpsusest aga ka kasvutingimustest koristusaastal (Andersson, 2009). Võrreldes teiste 

marjadega on vaarikas vitamiin A sisaldus väike.Vaarikas on0.531 RE-d (retinooli ekvivalenti), 

mustikas 3.9 RE-d ja maasikas 0.9 RE-d 100 g marjade kohta (Pitsi et al., 2004).  

 

Vitamiin B   

 

B-rühma vitamiinide hulka kuulub kaheksa vesilahustuvat vitamiini, mis omavad tähtsat rolli 

raku ainevahetuses (Elliot, 2007; Kokassaar ja Zilmer, 2007).  

Vitamiin B1 ehk tiamiin funktsioneerib koensüümina süsivesikute ja hargnenud ahelatega 

amino hapete ainevahetuslikes protsessides (Kumar, 2013). Ta esineb looduslikes allikates 

tavaliselt koos mitmete muude B-rühma vitamiinidega (Tohver, 1994). Aed-, juur- ja puuviljad 

sisaldavad B1 vitamiini vähe kuni 0,1 mg/100g (rohkelt sisaldavad B1 erinevate teraviljade 

tangud kuni 0,5 mg/100g).  
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Riboflaviin ehk  vitamiin B2 kuulub mitmete ensüümide koostisesse ning osaleb 

organismis toimuvates ainevahetusprotsessides (Kelt et al., 1997).Sarnaselt vitamiin B1-le on 

puu- ja juurviljades ning marjades B2 vitamiini sisaldus väike kuni 0,1 mg/100g samas on 

kuivatatud liblikõielistes see kuni 0,3 mg/100g (Tohver, 1994). 

Vitamiin B6 ehk püridoksiin erineb teistest B-rühma vitamiinidest,  sest on seotud kõigi 

kolme makrotoitainete: proteiinide, lipiidide ja süsivesikute ainevahetuslike protsessidega 

(Dakshinamurti ja Dakshinamurti, 2007).Aed- ja puuviljades leidub vitamiin B6-te vähe, rohkelt 

aga loomsetes toiduainetes (Tohver, 1994). 

Ismail et al. (2013) poolt läbiviidud katsetes köögiviljade (baklažaan, porgand, okra ja spinat) ja 

puuviljadega (banaan ja guaava) selgus, et vitamiinide sisaldus neis on järgmine: vitamiin B1 

0.02-0.18 mg/100g, B2sisaldus 0.016-0.2 mg/100g ja B6 sisaldus 0.06-0.28 mg/100g. 

B-rühma vitamiinidest sisaldavadvaarikad vitamiin B1-te 0.02 mg/100g, vitamiin B2-te 

0.05-0.09 mg/100g ja vitamiin B6-te 0.01 mg/100g (Libek et al., 2003). 

 

Askorbiinhape 

 

Askorbiinhape, tuntud ka kui vitamiin C, on vees lahustuv antioksüdant, mis neelab vabu 

radikaale raku vettsisaldavatest osadest (Püssa, 2005). Askorbiinhapet temavees lahustuvuse 

tõttu inimese keha ei talleta ning seega tuleb kehale vajalik askorbiinhappe kogus igapäevaselt 

tarbida (Anderson ja Young, 1998).Askorbiinhape tegutseb sünergiliselt rasvlahustuva 

antioksüdandi vitamiin E-ga, regenereerides selle stabiilse redutseeritud vormi (Püssa, 2005). 

 Lihtsuhkrust glükoosist lähtudes sünteesivad askorbiinhapetpeamiselt taimed, kuid ka 

näiteks erinevad mikroobid (Tohver, 1994). Askorbiinhape on kristaliline, lõhnatu ja hapu 

maitsega (Kelt et al., 1997), taimedes ja nende viljades esineb ta kolmes vormis: taandatud ehk 

L-askorbiinhape, dehüdroaskorbiinhape ja askorbigeen.  L-askorbiinhappel on suur aktiivsus 

ning üldaskorbiinhappest moodustab ta 40-73%.L-askorbiinhape hapendub kergesti 

dehüdroaskorbiinhapeks, millel on samuti vitamiini aktiivsus ning mis moodustab 

üldaskorbiinhappest 10-40%. Kui L-askorbiinhapet leidub rohkem valminud viljades, siis 

dehüdroaskorbiinhapet sisaldavad põhiliselt toored ja ülevalminud viljad. 

Inimese keha vajab askorbiinhapet kudede moodustamiseks ja parandamiseks (Kelt et al., 

1997). Samuti aitab see kehal moodustada kollageeni ja veresooni.  
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Askorbiinhape on väga laialt levinud puu– ja köögiviljades ning marjades (Kelt et al., 

1997). Eriti rohkelt sisaldavad askorbiinhapet värskete aedviljade (spinati, lehtsalati, 

spargelkapsa, lillkapsa, peakapsa, peterselli jt.) rohelised osad (Tohver, 1994).Taimede 

säilitamine aga ka keetmine ja küpsetamine vähendavad oluliselt askorbiinhappe sisaldust 

nendes. Taimed sünteesivad askorbiinhaper glükoosist ja teistest suhkrutest (Johnston et al., 

2007).Vaarikas leidub rikkalikult askorbiinhapet, 100g vaarika viljades 20-30 mgmis 

moodustab20% kogu vaarikas leiduvates antioksüdantidest (Ancos et al., 2000). Kuigi 

askorbiinhapet loetakse oluliseks antioksüdandiks vaarikas moodustab ta kogu vaarika  

antioksüdatiivsest aktiivsusest vaid kuni 6 % (Kalt et al., 1999).Enim leidub askorbiinhapet 

tsitrulistes, Kumar et al.(2013) sõnul sisaldab sidrun askorbiinhapet ca40 mg/100g viljade kohta. 

Askorbiinhappe sisaldust marjades ja puuviljades mõjutavad mitmed erinevad faktorid: 

genotüüpilised erinevused, koristuseelsed ilmastiku tingimused ja agrotehnoloogia, vilja küpsus 

ja koristustehnoloogia ning koristusjärgne säilitamine ja töötlemine (Lee ja Kader, 

2000).Askorbiinhappe sisaldus taimedes on üks olulisemaid taime toiteväärtuse kvaliteedi 

näitajaid (Lee ja Kader, 2000). Chebroulu et al. (2012) poolt läbi viivud katsetest viinamarjadega 

selgus, et mahedalt kasvatatud viinamarjades oli askorbiinhappe sisaldus suurem, 41.8 mg/100g 

samas kui tavapäraselt kasvatatud viinamarjade askorbiinhappe sisaldus oli 39.2 mg/100g. 

Askorbiinhappe sisaldused katsetes kasutatud viiamarhades pole drastiliselt erinevad, kuid vahe 

on märgatav. Samuti toodi välja, et mida suurem oli valgusintensiivsus taime kasvuperioodil, 

seda rohkem askorbiinhapet taime kudedes leidus (Lee ja Kader, 2000). 

 

Vitamiin E 

 

Vitamiin E ehk tokoolide mõiste alla käib 8 looduslikku lähedase ehitusega 

rasvlahustuvat tokooli – α-, β-, γ-, ja δ-tokoferoolid ning α-, β-, γ-, ja δ-tokotrienoolid (Püssa, 

2005). Tokoolide kõige rikkalikumaks looduslikuks allikaks on taimeõlid, pähklid, seemned 

(seemneõli), teraviljad ning rohelised köögiviljad.Vitamiin E on olulisim lipofiilne naturaalne 

antioksüdant inimorganismis. 

Vitamiin E on eriline vitamiin, sest vastupidiselt teistele vitamiinidele pole tal spetsiifilist 

funktsiooni (Traber, 2007). Kuid samas kaitseb vitamiin E koos vitamiin C-ga antioksüdandina 

rakumembraanide terviklikkust vabade radikaalide vastu (Püssa, 2005).  
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Vaarika seemnetes sisalduv õli on tokoferoolide poolest rikas sisaldades α-tokoferooli 71 

mg/100 g, γ-tokoferooli 272 mg/100 g, δ- tokoferooli 17.4 mg/100 g ja vitamiin E-d 97 mg/100 g 

(Oomah et al., 2000). Vaarika seemneõli γ-tokoferooli sisaldus on märksa kõrgem kui 

köögiviljade õlides ja toitudes (McLaughlin ja Weihrauch, 1979; Eskin et al., 1996).  

 

1.2.2.3 Polüfenoolsed ühendid  

 

Polüfenoolsed ühendid on sekundaarsed metaboliidid, mida leidub kõikides kõrgemates taimedes 

(Puupponen-Pimiä et al., 2004). Suurim rühm vaarikates leiduvatest polüfenoolsetest ühenditest 

on fenoolsed ühendid (Beattie et al., 2005). Fenoolsete ühendid on ühed mitmekesisemad 

sekundaarsete ainevahetuslike ainete rühmadest, mida taimedest võib leida (Joonis 1.) (Badjakov 

et al., 2008).   

Paljud polüfenoolsed ühendid taimede käituvad kaitsemehhanismina patogeenide vastu 

ning seetõttu toodavad taimed tihti polüfenoolseid ühendeid just stressiolukorras (Puupponen-

Pimiä et al., 2004). 

Marjades on rikkalikult selliseid fenoolseid ühendeid nagu tanniinid, stilbeenid, 

flavanoidid, ja antotsüaanid. Põhilisteks fenoolseteks ühenditeks vaarikates on ellagitanniinid ja 

antotsüaanid, väikeses koguses leidub ka flavanoole (Määttää-Riihinen et al., 2004). 

Polüfenoolsete ühendite sisaldus vaarika viljades sõltub sortidest ja viljadekorjamise 

ajast. Viskelis et al. (2012) järgi varieerub kogu fenoolsete ühendite sisaldus erinevates 

vaarikasortides 223-691 mg/100g. Rohkem on fenoolseid ühendeid värsketes viljades (kuni 565 

mg  GAE-d 100 g värsketes viljades) kui külmutatutes (kuni 504 mg) (Freeman et al., 2010). 

Fenoolsete ühendite sisaldus vaarikates väheneb marja värvumisel rohelisest roosani, kuid 

kasvab roosastpunaseni küpsemisel ja seda isegi suuremaks kui alguses, pamplite ja maasikate 

puhul aga väheneb fenoolsete ühendite sisaldus alates rohelistest marjadest kuni küpsete 

marjadeni (Wang ja Lin, 2000). Vaarikas on antioksüantide sisaldus otseselt seotud fenoolide 

sisaldusega (Wang ja Lin, 2000; Liu et al., 2002). 
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Joonis 1. Fenoolsete ühendite jaotus. Allikas:Badjakov et al., 2008. 

 

Antotsüaanid 

 

Antotsüaanid kuuluvad fenoolsete ühendite, flavanoidide hulka. Antotsüaanid on looduslikud 

vees lahustuvad pigmendid (Kowalczyk et al., 2003), mis määravad punase, sinise, violetse ja 

oranži värvuse paljudel puuviljadel ja juurviljadel (Miguel, 2011).Värv ja selle intensiivsus 

sõltub nii pigmendi konsentratsioonist kui ka sellest, millised paljudest võimalikest 

antotsüaanide algühenditest- antotsüanidiinidest konkreetses taimes olemas on (Raudsepp, 2006). 

Tavaliselt annab värvi erinevate antotsüanidiinide kombinatsioon. Antotsüaane võib leida 

erinevates taime kudedes, sealhulgas lehtedest, vartest juurtest ja viljadest(Paredes-López et al., 

2010). Peamiselt leidub antotsüaane taime kudede välimisel kihil. 

Antotsüaanideks erinevates marjades on pelargonidiin, tseonodiin, delfinidiin, peonidiin, 

petuinidiin ja malvidiin (Badjakov et al., 2008). 
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Puuviljad sisaldavad tavaliselt kahte kuni kuut antotsüaaani, millest tsüadiin 3-glükosiid 

on kõige tavalisem. Antotsüaanide sisaldus on kõrgeim värsketes küpsetes marjades (Wang ja 

Lin, 2000).  

Vaarikaviljades esineb ohtralt antotsüaane (Badjakov et al., 2008).  Mullenet al. (2002) 

on leidnud, et vaarikad sisaldavad 11 erinevat antotsüaani ja need moodustavad 25% vaarikas 

sisalduvatest antioksüdantidest. Vaarika viljades on antotsüaane200 kuni 300 mg/100 g kuivaine 

kohta (Badjakov et al., 2008). 

Näiteks mustas sõstra viljades on antotsüaanide sisaldus 128 kuni 428 mg/100 g viljades, 

pamplis kuni 250 mg/100 g ja mustas vaarikas 630 mg/100 g (Badjakov et al., 2008). Dossett et 

al., (2012) on leidnud, et mustas vaarikas võib olla antotsüaane isegi kuni 996 mg/100 ml 

mahlas. Harilikus mustikas on leitud antotsüaane isegi 2-3 g/100g kohta (Beekwilder et al., 

2005b). Võrreldes teiste marjadega on aga maasikates antotsüaane vähe (kuni 60 mg/100 g) 

(Wang ja Lin, 2000; Törrönen ja Määttää, 2002). Rios de Souza et al., (2014) võrdles pampli, 

vaarika, maasika, mustika ja mureli antotsüaanide sisaldust ja leidis, et kõige kõrgem oli see 

pamplil (58,6 mg/100 g viljades mõõdetuna tsüanidiin 3- glükosiidi), väiksem maasikal ja 

vaarikal (vastavalt 16 ja 14,7 mg).  

Vaarikas leiduvate antotsüaanide sisaldus sõltub sordist, seetõttu on hiljem aretatud 

vaarikasortides suurem antotsüaanide sisaldus kui varasemates (de Ancos et al., 1999).Wang ja 

Lin (2000) uurisid viit erinevat vaarika sorti ja antotsüaanide sisaldus vaarikates on 45-100 mg/ 

100 g. 

Sordi mõju antotsüaanide sisaldusele on leitud ka teistel marjakultuuridel, näiteks pamplil 

ja maasikal (Wang ja Lin, 2000; Törronen ja Määttää, 2002).Maasikaga läbiviidud uuringud on 

näidanud, et antotüsaanide sisaldust mõjutab lisaks sordi omadustele kasvatustehnoloogia valik. 

Maasikataimede saagijärgne leegitamine koos Humistar väetise kasutamisega suurendab 

antotsüaanide sisaldust viljades (Hrenova, 2014). 

Antotsüaanide sisaldus on oluline kvaliteedi näitaja, seda nii värskete kui töödeldud 

viljade puhul (Dossett et al., 2012).  
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Ellagitanniinid 

 

Ellagitanniinid on tanniinide klassi kuuluvad monosahhariidide, peamiselt glükoosi estrid 

(Lipińska et al., 2014). Ellagitanniinid on põhilised elaaghappe allikaks. Elaaghape on valdavaks 

fenoolseks happeks maasikates, vaarikates ja pamplites (Koponen et al., 2007).Elligitanniinidel 

on tugevad antibakteriaalsed omadused (Puupponen-Pimiä et al., 2004). 

Ellagitanniinid on esindatud vaid murakas ja vaarikas (1 kuni 2 g 100 g kuivaines), 

vähesel määral ka maasikas ( umbes 100 mg/100 g) (Daniel et al.,1989; Hancock ja Viola 2005), 

vaarikas moodustavad need kõige suurema osa antioksüdantsetse toimega ühenditest 

(Beekwilder et al., 2005b). 

Lisaks vabale elaaghappele ja elaaghappele on vaarikates ka suurtes kogustes 

ellagitanniinide hulka kuuluvaid: labertianiin C ja sanguiin H-6. Kusjuures sanguiin H-6 rohkem 

kui labertianiin C-d.30% vaarikas olevast antioksüdatiivsest aktiivusest moodustab sanguiin H-6 

(Mullen et al., 2002). 

Badjakov et al.(2008) järgi sõltub ellagitanniinide sisaldus viljas selle küpsemisastmest, 

roosat värvi, alles küpsevates vaarika viljades on ellagitanniinide sisaldus kuni 50% madalam kui 

küpsenud viljades. 

Vaba elaaghappe hulk on üldjuhul madal kõigis Rubus perekonna marjades, kõige enam 

elaaghapet asub aga taimede vakuoolides olevates vees-lahustuvate elligitanniinides (Mullen et 

al.,2003; Määttä-Riihinen et al., 2004; Beekwilder et al., 2005a).  

 

1.2.2.4 Rasvhapped 

 

Rasvhapped jagatakse kolme rühma: küllastatud rasvhapped, monoküllastamata rasvhapped ja 

polüküllastamata rasvhapped (Raal, 2010a). 

Marjade seemnetes sisalduvad õlid on kõrge polüküllastumata rasvhapete sisaldusega, 

pakkudes seeläbi inimesele hädavajalikke rasvhappeid (Van Hoed et al., 2009). Neid 

rasvhappeid seedib organism ainult juhul kui nad on looduslikku päritolu, omandatud toidu 

kaudu.  

Vaarika seemnetest moodustab seemneõli 10,7%, koosnedes peamiselt neutraalsetest 

lipiididest (93.8%) ning sisaldades vähesel määral vabu rasvhappeid  ja fosfolipiide (vastavalt 
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3.5% ja 2.7% toorest õlist) (Oomah et al., 2000). Lisaks vaarika seemneõlile on neutraalsete 

lipiidide sisaldus suur ka teiste marjade seemnetes nagu näiteks astelpaju seemneõlis 

(Zadernowski et al., 1997). 

Vaarika seemneõlis olevatest rasvhapetest leidub kõige rikkalikumalt linoolhapet, α- 

linoolhapet ja oleiinhapet, mis moodustavad 96% vaarika seemneõlis olevatest 

rasvhapetest(Oomah et al., 2000).Vaarika seemneõli kogus sõltub nii sellest, milliste sordite 

seemneid kasutatakse kui ka õli eraldamise meetodist.Unikaalne rasvhapete koostis, kõrge 

tokoferooli sisaldus ja kvaliteet viitavad vaarika seemneõli kõrgele vastupidavusele oksüdatiivse 

stressi suhtes, pikale säilivusajale ja teistele headele füüsikalis-keemilistele omadustele mis 

näitavad, et vaarika seemneõlil on suur potensiaal selle kasutamiseks toidus, ravimites, 

kosmeetikas ja teistes tööstustes. 

Fosfolipiidide sisaldus vaarika seemeõlis on 2.7%, mis on suurem kui ühekski Rosaceae 

perekonda kuuluvatel puuviljadel (0.4- 1.1% virsikutes, aprikoosides ja kirsi seemnetes) 

(Zlatanoc ja Janakieva, 1998). Fosfolipiidid on kasulikud emulgaatoritena toidus ja 

farmatseutiliste omaduste tõttu (Reblova ja Pokorny, 1995). Vaarika seemneõlis võivad 

fosfolipiidid käituda loodusliku antioksüdandina (Reblova ja Pokorny, 1995) ning seeläbi tõstab 

seemneõli stabiilsust ja säilitusaega (Oomah et al., 2000). 

Vaarika seemneõli vabade rasvhapete sisaldus on kõrgem ja fosfolipiidide sisaldus 

võrreldav levinud söödavate õlidega, näiteks: rapsi, sojaoa, päevalille ja maisi õlidega (Oomah et 

al., 2000).Vaarika seemneõli kogus sõltub nii sellest, milliste sordite seemneid kasutatakse kui 

ka õli eraldamise meetodist. 

Parry ja Yu (2004) ning Parry et al. (2005) leidsid pampli, põldmarja, vaarika ja mustika 

seemneõlidest suure hulga α-linoleenhapet (19.6-34.2 grammi 100 grammis õlis), polüfenoole 

(0.09-2.00 mg gallushape ekvivalents grammi 100 grammis õlis) ja karotenoide (12.5-30.0 μmol/ 

kg õlis). Mainitud andmed viitavad marjade seemneõlide kõrgele toiteväärtusele (Van Hoed et 

al., 2009). 
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1. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Materjali ja metoodika osa on koostatud teadusartiklite sisuanalüüsi põhjal.Teadusartiklid on 

valitud ISI WEB OF KNOWLEDGE andmebaasis 2000-2015 aastatel avaldatud artiklite seast. 

Artiklid on valitud kasutades otsingu märksõnadeksraspberry cultivars and anthocyanins; 

raspberry cultivars and ellagitannins; raspberry cultivars and ascorbic acid; effect of freezing 

and storage on anthocyanins, ellagitannins and ascorbic acid. Märksõnadele vastanud artiklite 

seast valiti välja 12, mis käsitlesid rohkem kui ühte uuritavatest bioaktiivsetest ühenditest ning 

need, mis kirjeldasid nende ühendite sisalduste muutusi vaarikate külmutamisel ja säilitamisel. 

 

2.1Ülevaade uurimustöödest 

 

1. Variation of total phenolics, anthocyanins, ellagic acid and radical scavening 

capacity in various raspberry (Rubus spp.) cultivars 

(Bobinaité, R., Viškelis, P. ja Venskutonis, P. R. 2011. Food Chemistry, 132, 1495-

1501)edaspidi allikas I 

 

Uurimustöö eesmärgiks oli hinnata valitud fütokemikaalide sisaldust 19 Leedus kasvatavas 

vaarikasordis. Uurimuses vaadeldavateks fütokemikaalideks olid: elaaghape, fenoolsed ühendid, 

antotsüaanid ja vabade radikaalide sidumise  võime.Katsete läbiviimise aastat pole töös 

märgitud. 

 

2. Total Phenolics, Anthocyanins, Ellagitannins Content and Radical Scavening 

Activity of Raspberries During Ripening 

(Bobinaité, R., Bobinas, Č., Viškelis, P. ja Venskutonis, R.P. 2013.Proceedings of the 

International Scientific Conference: Rural De, 6, 44) edaspidi allikas II 

 

Uurimustöö eesmärgiks on hinnata sordi ja viljade küpsemise mõju antioksüdantidele ja 

antioksüdatiivsele aktiivsusele vaarikates. Uurimustöös kasutati kahte erinevat vaarikasorti ning 

see viidi läbi 2011. aastal Leedus. 
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3. Results of Red Raspberry Breeding in Latvia 

(Strautina, S., Krasnova, I., Kalnina, I ja Kampus K. 2012. ActaHorticulturae, 946, 171-175) 

edaspidi allikas III 

  

Uurimustöö keskendub populaarsemate Lätis kasvatavate vaarikasortide ja nende aretamise 

uurimisele. Sorte uuriti 1984-2008 aastatel. Uuriti niivene kui lääne euroopa päritoluga sorte. 

 

4. Quality and chemical composition of ten red raspberry (Rubus idaeus L.) genotypes 

during three harvest seasons 

(Mazur, S. P., Nes, A., Wold, A.-B., Remberg, S. F. ja Aaby, K.2014. Food Chemistry, 160,233-

240) edaspidi allikas IV 

 

Uurimistöö käigus hinnati 10 põhjamaa kliimas kasvatatava vaarikasordi ellaagitanniinide ja 

antotsüaanide sisaldust 3 aasta jooksul. Katsed viidi läbi Norras, kuid katsete toimumisaastat 

pole artiklis märgitud. 

 

5. Enviromental and genetic variation of phenolic compounds in red raspberry 

(Anttonen, M. J. ja Karjalainen, R. O. 2005. Journal of Food Composition and Analysis, 18, 759-

769) edaspidi allikas V 

 

Uurimustöö eesmärgiks oli kirjeldada sordi mõju vaarikas leiduvate fenoolsete ühendite 

sisaldusele. Katsed vaarikasortidega viidi läbi Soomes aastatel 2001-2002. 

 

6. Antioxidant capacity, phenol, anthocyanin and ascorbic acid contents in 

raspberries, blackberries, red currants, gooseberries and Cornelian cherries 

(Pantelidis, G. E., Vasilakakis, M., Manganaris, G. A. ja Diamantidis, G. 2006. Food 

Chemistry, 102, 777-783) edaspidi allikas VI 

 

Uurimustöö käigus hinnati erineva pigmentatsiooniga vaarika, musta vaarika, vaarika ja musta 

vaarika hübriidi, punase sõstara ja aktiniidia sorte ja looduslikke populatsioone.Nendel hinnati 

nende antioksüdatiivset aktiivsust, askorbiinhappe, fenoolide ja antotsüaanide sisaldust. 



26 
 

Uuritavad looduslikud sordid pärinesid põhja Kreeka vahemereäärselt alalt. Katsete täpset 

toimumisaega pole uurimuses välja toodud. 

 

7. Polyphenols, Anthocyanins, Ascorbic Acid, and Radical Scavening Activity of 

Rubus, Ribes, and Aronia 

(Benvenuti, S., Pellati, E., Melegari, M. ja Bertelli, D. 2004. Journal of Food Science, 69, 164-

169) edaspidi allikas VII 

 

Uurimustöö eesmärgiks oli määrata polüfenoolide, antotsüaanide ja askorbiinhappe sisaldus 

Rubus,Ribes ja Aronia perekondades kasutades spektrofotomeetrilisi ja kõrglahutusega vedelik 

kromatograafilisi meetodeid.Katses uuritud sortide viljadkoguti 2001. aastal Lõuna Itaalias. 

 

8. Profiling and Accurate Quantification of Rubus Ellagitannins and Ellagic Acid 

Conjugates Using Direct UPLC-Q-TOF HDMS and HPLC-DAD Analysis 

(Gasperotti, M., Masuero, D., Vrhovsek, U., Guella, G. ja Mattivi, F.2010. Journal Agricultural 

Food Chemistry, 58, 4602-4616) edaspidi allikas VIII 

 

Uurimustöö eesmärgiks oli arendada uus meetod ellagitanniinide ja elaaghappe  puhastamiseks, 

kromotograafiliseks eraldamiseks ja täpseks kvantiteerimiseks, eelkõige uuritud Rubus 

perekonna 11 sordi paremaks iseloomustamiseks. Katsetes kasutatud sordid olid kasvatatud 

Itaalias, Trentinos. Uuritud taimmaterjali koguti aastatel 2004-2007. 

 

9. Phenolic Content and Antioxidant Activity of Raspberry and Blackberry Cultivars 

(Sariburun, E., Sahin, S., Demir, C., Türkben, C. ja Uylaser, V. 2010. Journal of Food Science, 

75, 328-335) edaspidi allikas IX 

 

Uurimustöös hinnati valitud vaarika ja pampli sortide antioksüdatiivset aktiivsust; DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl) radikaali sidumis võimet; CUPRAC-it (cupric ion reducing 

antioxidant capacity); fenoolide, flavonoidide ja antotsüaanide sisaldust. Taimmaterjal koguti 

erinevatest tööstuslikest aianditest Kesteli piirkonnast, mis asub Türgis, 2008. aastal. 
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10. Stability of Anthocyanins and Ascorbic Acid in Raspberry and Blackcurrant 

Cultivars During Frozen Storage 

(Kampuse, S., Kampuss, K. ja Pizika, L. 2002. ActaHorticulturae, 585, 507-510) edaspidi allikas 

X 

 

Uurimustöö eesmärgiks oli analüüsida askorbiinhappe ja antotsüaanide sisaldust külmutatud ja  

värsketes vaarikates ja mustades sõstardes. Katsed viidi läbi  2000. aasta jooksul Lätis. 

  

11. Effect of Freezing and Storage on the Phenolics, Ellagitannins, Flavonoids, and 

Antioxidant Capacity of Red Raspberries 

(Mullen, W., Stewart, A. J., Lean, M. E. J., Gardner, P., Duthie, G. G. ja Crozier, A. 2002. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 5197-5201) edaspidi allikas XI 

 

Töö eesmärgiks oli uurida fenoolide, ellagitanniinide, flavonoolide ja antioksüdantide sisaldust 

vaarikate sügavkülmas ja külmkapis säilitamisel. Katseks viidi läbi Suurbritannias, Perthshire´s. 

Katsete läbiviimise aastat pole töös välja toodud. 

 

12. Late season harvest and storage of Rubus berries-Major antioxidant and sugar 

levels 

(Ali, L., Svensson, B., Alsanius, B. W. ja Olsson, M. E. 2011. Scientia Horticulturae, 129, 376-

681) edaspidi allikas XII 

 

Uurimustöö keskendus koristusaegse kliima ja koristusjärgse säilitusaja mõju uurimisele 

erinevate antioksüdantide (askorbiinhappe, elaaghappe, antotsüaanide ja fenoolide) sisaldusele 

vaarika ja pampli säilitamisel. Katse viidi läbi 2007. aastal. 

Valitud uurimustöödes tehtud katsed on läbiviidud erinevates Euroopa riikides, 1/3 neist 

Eesti lähiriikides Lätis ja Leedus. Lisaks vaarikale uuriti üle pooltes katsetes pamplit, veel uuriti 

aktiniidiat, arooniat,karusmarja, musta sõstart,punast sõstart jamusta vaarikat (tabel nr 1-s 

märgitud muude liikide all). Lisaks askorbiinhappele, antotsüaanidele, ellagitanniinidele ja 

elaaghappele analüüsiti teadusartiklites (tabelis 1 märgitud muude ühendite all) põhiliselt fenoole 
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aga ka metüül gallaadi, metüül sanguisorbaati, tiitritavate hapete hulka, sanguiini ja lambertiini 

sisaldust.  

 

Tabel 1. Uurimustööde ülevaade 

Allikas 

Autor ja 

ilmumisaasta 

Katse 

toimumis-

koht 

Katse 

aasta(d) 

Katses uuritud liigid Uuritud ühendid 

Vaarikas Pampel 

Muud 

liigid 

Askorbiin-

hape Antotsüaanid Ellagitanniinid 

Elaag-

hape 

Muud 

ühendid 

I 
Bobinaite et 

al., 2011. Leedu 
Pole välja 

toodud X 

  

X X X X X 

II 

Bobinaite et 

al., 2013. Leedu 

Pole välja 

toodud X 
  

X X X X X 

III 

Strautina et al., 

2012. Läti 1984-2008 X 

  

X X 

  

X 

IV 
Mazur et al., 

2014. Norra 
Pole välja 

toodud X 

  

X X 

  

X 

V 

Anttonen. ja 

Karjalainen, 
2005. Soome 2001-2002 X 

   

X 

 

X X 

VI 
Pantelidiset al., 

2006. Kreeka 
Pole välja 

toodud X X X X X 

  

X 

VII 

Benvenuti et 

al., 2004. Itaalia 2001 X X X X X 

  

X 

VIII 
Gasperotti et 

al., 2010. Itaalia 2004-2007 X X 

   

X 

  

IX 
Sariburun et 

al., 2010. Türgi 2008 X X 

 

X X 

  

X 

X 

Kampuseet al., 

2002. Läti 2000 X 

 

X 

 

X X 

  

XI 

Mullen et al., 

2002. 

Suurbritan

nia 

Pole välja 

toodud X 
  

X X 
 

X X 

XII 
Ali et al., 

2011. Rootsi 2007 X X 

 

X X 

 

X 

  

 

2.2 Uurimustöödes kasutatud vaarika sordid  

 

Valitud teadusartiklites kasutati katsete tegemisel väga erineval hulgal  vaarikasorte, näiteks 

allikas I ja II enim, vastavalt 18 ja 17, kuid mitmetes uurimustes vaid kahte (allikad II ja VIII) 

või ühte vaarikasorti (allikad XI ja XII).Tabelis 2 on lisaks hinnatud sortide arvule välja toodud 

nende valmimisaeg (suvelviljuv või taasviljuv vaarikas) ning viljade värvus. 
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Tabel 2. Analüüsitavates töödes kasutatud sortide arv ja nende viljumise aeg 

  

Allikas Sorte kokku 

Suvel viljuvad sordid Taasviljuvad sordid 

Punase viljaline Kollase viljaline Punase viljaline Kollase viljaline 

I 18 12 1 5   

II 2 1 1     

III 9 8 1     

IV 5 5       

V 17 14 3     

VI 4 1   2 1 

VII 2 1   1   

VIII 6 3   3   

IX 5 5       

X  6 6       

XI 1 1       

XII 1     1   

 

Tabelis 3 on vaarika sordid jagatud nelja kategooriasse: suvel viljuvad punaseviljalised, suvel 

viljuvad kollaseviljalised, taasviljuvad punaseviljalised ja taasviljuvad kollaseviljalised sordid.  

Kokku oli erinevaid sorte 59, millest mõned erinevates allikates kordusid. 

Suvel viljuvad vaarikasordid on üldiselt populaarseimad ning valitud teadusartiklites olid 

need domineerivad, 42 sorti 59-st. Uurimustöödes olid suvel viljuvatest punaseviljalistest 

vaarikasortidest ’Glen Ample ’ ja ’Ottawa’, hinnatud kolmes erinevas uurimustöös. Kahes 

erinevas uurimustöös leiduvaid sorte on rohkem: ’Glen Moy’, ’Meeker’, ’Octavia’, ’Skromnica’, 

’Sputnica’ ja ’Tulameen’. 

Suvel viljuvaid kollaseviljalisi sorte oli kaheteistkümnest uurimustööst kolmes, kokku 

neli sorti. Sort ’Beglianka’, oli esindatud kahes allikas. Kolm sorti olid pärit allikast V, kus need 

olid tähistatud ’Yellow cv. 1’, ’Yellow cv. 2’ ja ’Yellow cv. 3’. 

Punaseid taasviljuvaid vaarikasorte oli erinevates artiklites kokku üheksa. Sorti ’Polka’t 

leidus kolmes allikas. Kahest allikast võis leida sorte ’Heritage’, ’Pokusa’ ja ’Polana’.  

Taasviljuvad kollaseviljalised sordid pole nii populaarsed kui punaseviljalised ning seda 

näitas ka vaarikasorte kirjeldav kokkuvõtlik tabel. Taasviljuvaid kollaseviljalisi vaarikasorte oli 

uurimustöödes vaid üks, ’Fallgold’ (allikas VI).  
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Tabel 3. Uurimustes kirjeldatud vaarikasordid 

Sordid Allikas Sordid Allikas 

Suvel viljuvad, punaseviljalised vaarikasordid Suvel viljuvad, punaseviljalised vaarikasordid 

Aborigen I Rubin IX 

Aksu Kirmizisi IX Siveli I 

Algonquine V Skromnica III, X 

Balder V Sputnica I, III 

Benefis I Sumner VII 

Bulgarskii Rubin X Zornika I 

Gatineau V Zurvalik X 

Glen Ample III, IV, XI Zvjozdocka X 

Glen Magna IV Tulameen III, VIII 

Glen Moy I, II Veten IV 

Haida V Viktorija III 

Heisa V Wild V 

Himbotop VIII Ville V 

Hollanda Boduru IX Suvel viljuvad, kollaseviljalised vaarikasordid 

Husar I Beglianka I, II 

Ina III Yellow cv. 1 V 

Killarney V Yellow cv. 2 V 

Liene III Yellow cv. 3 V 

Malling Hestia IV Lina III 

Maurin Makea V Taasviljuvad, punaseviljalised vaarikasordid 

Meeker I, VI Laszka I 

Mirazh I Autmn Bliss VI 

Muskoka V Heritage VI, IX 

Newburgh IX Pokusa I, VIII 

Norna I Polana I, VIII 

Nova V Polesie I 

Novokitaivska I Polka I, VIII, XII 

Octavia IV, VIII September VII 

Orion V Taasviljuvad, kollaseviljalised vaarikasordid 

Ottawa I, III, V Fallgold   

Preussen V     

  

  



31 
 

3.TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1 Askorbiinhappe sisaldus erinevatel vaarika sortidel 

 

Askorbiinhappe sisaldus määrati valitud uurimustöödest üheksas. Analüüsi meetoditest 

kasutati enim tiitrimist 2,6-diklorofenooli naatriumsoola lahusega ning vedelikkromatograafilist 

meetodit kasutades HPLC (High-performance liquid chromatography) süsteemi. Tabelis 4 on 

välja toodud nii analüüsi meetodid kui tulemuste väljendamiseks kasutatavad ühikud (peamiselt 

mg/100g värskete marjade kohta kuid ühes uurimustöös kasutati ka nmol/g). Samuti on tabelis 

toodud erinevate allikate askorbiinhappe sisalduse keskmine, eraldi suvel viljuvate ja 

taasviljuvate sortide puhul. Suvel viljuvate ja taasviljuvate sortide askorbiinhappe sisaldus ei 

erinenud kahe allika (allikas I ja allikas VII) järgi omavahel märkimisväärselt, kuid allika VI 

järgi oli vahe mõnevõrra suurem – suvelviljuvatel vaarikasortidel keskmiselt 7.8 mg/100g kohta 

rohkem askorbiinhapet kui taasviljuvatel vaarika sortidel. 

 

Tabel 4. Askorbiinhape määramise meetodid ja sisaldus sortide keskmisena valitud allikates. 

Allikas 
Sortide 

arv 
Määramise meetod (ühik) 

Sortide keskmine 

askorbiinhappe sisaldus 

Suvel 

viljuvad 

sordid 

Taasviljuvad 

sordid 

I 18 Tiitrimine (2,6-dichlorophenolindophenol) naatriumsoola 

lahusega (mg/100g värskete marjade kohta) 

19.7 18.1 

II 2 Tiitrimine (2,6-dichlorophenolindophenol) naatriumsoola 

lahusega (mg/100g värskete marjade kohta) 
29.0   

III 8 Tiitrimine (2,6-dichlorophenolindophenol) naatriumsoola 

lahusega (mg/100g värskete marjade kohta) 

28.1   

IV 5 Vedelikkromograafia meetod (HPLC) (mg/100g värsketes 

marjades) 
26.0   

VI 4 
Reflektomeetriga vaarika mahlast (mg/100g värsketes marjades) 

27.9 20.1 

VII 2 Vedelikkromograafia meetod (HPLC) (mg/100g värsketes 

marjades) 

16.3* 15.5* 

X 6 Iodiini meetod (mg/100g värsketes marjades) 21.7   

XI 1 Vedelikkromograafia meetod (HPLC) (nmol/g värsketes 

marjades) 
24.4   

XII 1 Vedelikkromograafia meetod (HPLC) (mg/100g värsketes 
marjades) 

27.8   

*-vähendatud askorbiinhappe sisaldus 
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Tabelis 5 on toodud kõik vaarika sordid, neile iseloomulikud tunnused (viljumisaeg ja vilja 

värvus) ja sortide keskmine askorbiinhappe sisaldus. Enamik sortidest on kajastatud ainult ühes 

uurimustöös, seega on nende keskmine toodud vaid selle töö põhjal. Askorbiinhappe sisaldus 

sortides varieerub 17.6 (’Mirazh’)- 37.3 (’Viktorija’)(mg/100g värskete marjade kohta). 

Suuremal osal sortidest jääb askorbiinhappe sisaldus 21.0-24.5 (mg/100g värsketes marjades) 

vahele.Eestis aretatud vaarikasortide askorbiinhappe sisaldus on sarnane valitud uurimistöödes 

avaldatutega, jäädes vahemikku 24,3-34 mg/100g (Arus et al., 2008). Sarnane on askorbiinhappe 

sisaldus ka Norras, kus 5 vaarika sordi keskmiseks saadi 23.2 mg/100g (Haffner et al., 2002). 

Vaarikasortide askorbiinhappe sisaldus võib olla ka oluliselt kõrgem. Serbias tehtus uurimuses 

on sordi ’Chilliwack’ viljade askorbiinhappe sisaldus isegi 52,2 mg/100g (Milivojevic et al., 

2012). Allikas VII oli välja toodud vähendatud askorbiinhappe sisaldus  15.5 (’Autumn’) ja 16.3 

(’Sumner’) (mg/100g värskete marjade kohta). 

 

Tabel 5. Askorbiinhappe sisaldus erinevates vaarika sortides. 

Sort Viljumisaeg 
Vilja 

värvus** 
Allikad Keskmine 

Aborigen Suvel viljuv P I 23.6 

Autumn Bliss Taasviljuv P VI 34.4 

Beglianka Suvel viljuv K I,II 23.8 

Benefis Suvel viljuv P I 24.4 

Bulgarskij Rubin Suvel viljuv P X 21.6 

Fallgold Taasviljuv K VI 17.7 

Glen Ample Suvel viljuv P III, IV, XI 32.7 

Glen Magna Suvel viljuv P IV 21.9 

Glen Moy Suvel viljuv P I,II 28.8 

Heritage Taasviljuv P VI 31.7 

Husar Suvel viljuv P I 23.6 

Ina Suvel viljuv P III 21.2 

Laszka Taasviljuv P I 18.8 

Liene Suvel viljuv P III 22.8 

Malling Hestia Suvel viljuv P IV 33.8 

Meeker Suvel viljuv P I,VI 19.5 

Mirazh Suvel viljuv P I 17.6 

Norna Suvel viljuv P I, X 22.65 

Novokitaivska Suvel viljuv P I 22.0 

Octavia Suvel viljuv P IV 31.4 

Ottawa Suvel viljuv P I,III 25.5 
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Tabel 5 järg 

Pokusa Taasviljuv P I 21.2 

Polana Taasviljuv P I 16.8 

Polešie Taasviljuv P I 16.4 

Polka Taasviljuv P I, XII 22.5 

Rubin Brjanskij Suvel viljuv P X 17.7 

September Taasviljuv P VII 15.5* 

Siveli Suvel viljuv P I 19.2 

Skromnica Suvel viljuv P III, X 23.6 

Sputnica Suvel viljuv P I, III 23.5 

Sumner Suvel viljuv P VII 16.3* 

Zornika Suvel viljuv P I 18.0 

Zuravlik Suvel viljuv P X 24.4 

Zvjozdocka Suvel viljuv P X 23.7 

Tulemeen Suvel viljuv P III 20.1 

Veten Suvel viljuv P IV 17.8 

Viktorija Suvel viljuv P III 37.3 

 

*- vähendatud askorbiinhappe sisaldus 

**- P-punane vili, K-kollane vili 

 

3.2 Antotsüaanide sisaldus erinevatel vaarika sortidel 

 

Antotsüaanide sisaldust vaarika viljades määrati enamikes uurimustöödes (v.a. VIII).. 

Analüüsitud uurimustöödes kasutati antotsüaanide sisalduse määramisel peamiseltpH-

differentsiaalmeetodit aga ka spektrofotomeetrilisi meetodeid (spektrofotomeetriga λ 544 nm 

lainepikkusega mõõtmine ja spektrofotomeetriline pH-differentsiaalmeetod), koloromeetrilist ja 

HPLC meetodit kasutades. Vaarikate antotsüaanide sisaldus analüüsitud sortidel on väga erinev, 

varieerudes suvel viljuvatel vaarika sortidel 29.4-65.4 (mg/100g värskete marjade kohta) ning 

taasviljuvatel vaarika sortide puhul 22.4-64.2 (mg/100g värskete marjade kohta). Nii suurt 

erinevust põhjustab nii vaarika viljade värvus kui ka kasvukohatingimused (Wang ja Lin, 2000; 

Törronen ja Määttää, 2002). 
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Tabel 6. Antotsüaanide sisalduse  määramise meetodid ja sortide keskmine valitud allikates.  

Allikas 
Sortide 

arv 
Määramise meetod (ühik) 

Sortide keskmine 

antotsüaanide sisaldus 

Suvel viljuvad 

sordid 

Taasviljuvad 

sordid 

I 18 
Vaarikatestvalmistati metanooliekstrakt ning sellest mõõdeti 

spektrofotomeetriga antotsüaanide sisaldus. (mg/ 100g 

värsketes marjades) 

65.4 64.2 

II 2 
Vaarikatestvalmistati metanooliekstrakt ning sellest mõõdeti 

spektrofotomeetriga antotsüaanide sisaldus. (mg/ 100g 

värsketes marjades 

30.6   

III 7 Spektrofotomeetriga λ 544 nm lainepikkusel. (mg/100g -1) 33.0   

IV 5 
Spektrofotomeetriline pH-differentsiaalmeetod (mg/100g 

värsketes marjades) 
65.08   

V 12 
Spektrofotomeetriline pH-differentsiaalmeetod (mg/100g 

värsketes marjades) 
35.0   

VI 4 
Spektrofotomeetriline pH-differentsiaalmeetod (mg/100g 

värsketes marjades) 
29.4 42.6 

VII 2 
Spektrofotomeetriline pH-differentsiaalmeetod (mg/100g 

värsketes marjades) 
41.2 29.2 

IX 5 
Spektrofotomeetriline pH-differentsiaalmeetod (mg/100g 

värsketes marjades) 
56.2 22.4 

X 6 
Spektrofotomeetriline pH-differentsiaalmeetod (mg/100g 

värsketes marjades) 
36.3   

XI 1 kolorimeetriliselt (nmol/g) 27.9   

XII 1 Vedelikkromograafia meetod (HPLC) (mg/100g värsketes 

marjades)   
61.92 

 

Uurimustöödest vaadeldes selgus, et punaseviljalistes vaarika sortides on antotsüaanide sisaldus 

tavaliselt palju kõrgem, kuni 113.6 mg/100 g,  kui kollaseviljalistes vaarika sortides, kuni 2.4 

mg/100g (erandiks on kollaseviljaline sort ’Lina’, 25.6 mg/100 g, millest allikates leidus 

madalama antotsüaanide sisaldusega sorte). Erinevus on tingitud sellest, et tumedama värvusega 

marjade viljades on antotsüaanide sisaldus intensiivsem (Raudsepp, 2006).   

Wang ja Lin (2000) määrasid sorti ’Autumn Bliss’ antotsüaanide sisalduseks Ameerika 

Ühendriikides, Marylandis 75 mg/100 g, samas kui allikas VI (Kreeka) oli see samal sordil 

oluliselt väiksem, 37.1 mg/100 g. Põhjuseks võib olla nii erinev kliima kui kasvatustehnoloogiad.  

 

Tabel 7. Antotsüaanide sisaldus erinevates vaarika sortides.   

Sort Viljumisaeg* 
Vilja 

värvus** 
Allikad Keskmine 

Aborigen SV P I 29.2 

Aksu Kirmizisi SV P IX 49.3 

Algonquine SV P V 34.0 

Autumn Bliss TV P VI 37.1 
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Tabel 7 järg 

Balder SV P V 43.0 

Beglianka SV K I, II 2.1 

Benefis SV P I 73.8 

Bulgarskij Rubin SV P X 28.8 

Fallgold TV K VI 2.4 

Gatineau SV P V 51.0 

Glen Ample SV P III, IV 29.4 

Glen Magma SV P IV 23.2 

Glen Moy SV P I, II 94.9 

Haida SV P V 35.0 

Heisa SV P V 35.0 

Heritage TV P VI, IX 35.6 

Hollanda Boduru SV P IX 45.6 

Husar SV P I 75.2 

Killarney SV P V 32.0 

Laszhka TV P I 69.1 

Liene SV P III 23.0 

Lina SV K III 25.6 

Malling Hestia SV P IV 27.5 

Meeker SV P I 44.3 

Meeker SV P VI 42.6 

Mirazh SV P I 75.2 

Muskoka SV P V 37.0 

Newburgh SV P IX 69.5 

Norna SV P I, X 63.6 

Nova SV P V 39.0 

Novokitaivska SV P I 48.1 

Octavia SV P IV 19.4 

Orion SV P V 31.0 

Ottawa SV P I, III, V 36.5 

Pokusa TV P I 75.5 

Polana TV P I 83.5 

Polesie TV P I 113.6 

Polka TV P I, XII 79.5 

Preussen SV P V 19.0 

Rubin SV P IX 60.3 

Rubin Brjanskij SV P X 34.8 

September TV P VII 15.5* 

Siveli SV P I 57.6 

Skrominca SV P III, X 25.5 
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Tabel 7 järg 

Sputnica SV P I, III 80.0 

Sumner SV P VII 16.3* 

Zornika SV P I 86.2 

Zuravlik SV P X 65.6 

Zvjozdocka SV P X 20.8 

Tulameen SV P III 32.3 

Veten SV P IV 50.3 

Ville SV P V 31.0 

 

*- SV-Suvel viljuv, TV- Taasviljuv 

**- P-Punane vili, K- Kollane vili 

 

3.3 Ellagitanniinide sisaldus erinevatel vaarika sortidel 

 

Ellagitanniinide ja/või elaaghapete sisaldust erinevates vaarika sortides hinnati kuni 7 

analüüsitud uurimustöös. 2 Uurimustöös (I, II) analüüsiti nii ellagitanniinide kui elaaghappe 

sisaldust, allikates V, XI ja XII ainult elaaghapete sisaldust ning allikates VIII ja X vaid 

ellagitanniinide sisaldust. 

Ellagitanniinide ja elaaghappe sisalduse määramisel kasutati analüüsitud uurimustöödes 

kahte erinevat meetodit: hapete hüdrolüüsi meetodit ja vedelikkromograafilist meetodit (HPLC 

meetod). Ellagitanniinide sisaldus oli suurem suvel viljuvate vaarikate puhul, kuni 265.2 

(mg/100 g). Samuti oli elaaghappe sisaldus suurem suvel viljuvates vaarikates.Rommel ja 

Wrolstad (1993) poolt läbiviidud katsed kinnitavad seda,taasviljuva sordi ’Heritage’(130 

mg/100g) elaaghappe sisaldus oli palju väiksem kui suvel viljuvatel sortidel ’Meeker’ ja 

’Williamette’ (vastavalt 375 mg/100g ja 270 mg/100g) 
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Tabel 8. Ellagitanniinide ja elaaghappe sisalduse  määramise meetodid ja sortide keskmine 

valitud allikates (mg/100 g värsketes marjades). 

Allikas 
Sortide 

arv 
Analüüsi meetod (ühik) 

Ellagitanniinide keskmine Elaaghappe keskmine 

 

Suvel 

viljuvad 

Taas-

viljuvad 

Suvel 

viljuvad 

Taas-

viljuvad 

I 18 Hapete hüdrolüüsi meetod (mg/100g värsketes marjades)     249.3 184.5 

II 2 Hapete hüdrolüüsi meetod (mg/100g värsketes marjades) 265.2   320.0   

IV 5 Hapete hüdrolüüsi meetod (mg/100g värsketes marjades)     100.0   

V 12 Hapete hüdrolüüsi meetod (mg/100g värsketes marjades)     68.2   

VIII 6 Vedelikkromograafia meetod (HPLC) (mg/100g värsketes 
marjades) 

121.1 90.0  
143.0 78.0 

XI 1 Vedelikkromograafia meetod (HPLC) (nmol/g värsketes 

marjades) 
    

126.9   

XII 1 Vedelikkromograafia meetod (HPLC) (mg/100g värsketes 

marjades)   
  

  104.2 

 

Tabelis 9. toodud ellagitanniinide ja elaaghappe keskmine sisaldust viljumisaeg ja viljade värvus 

märkimisväärselt ei mõjuta. Kuid ellagitanniinide jaelaaghappe kogused vaarikates on väga 

erinevad ning sõltuvad eelkõige sordist. Ellagitanniinide sisalduseks 82.7-234.8 mg/100g ning 

elaaghappe sisaldus 38.0- 301.15 mg/100 g.  

 

Tabel 9. Ellagitanniinide sisaldus erinevates vaarika sortides.   

Sort Viljumisaeg* 
Viljade 

värvus** 
Allikad 

Ellagitanniinide 

keskmine 

Elaaghappe 

keskmine 

Aborigen SV P I   237.7 

Algonquine SV P V   108.0 

Balder SV P V   48.0 

Beglianka SV P I, II 234.8 182.0 

Benefis SV P I   171.0 

Gatineau SV P V   38.0 

Glen Ample SV P IV, XI   98.4 

Glen Magna SV P IV   70.0 

Glen Moy SV P I, II 295.6 301.15 

Heisa SV P V   88.0 

Himbotop SV P VIII 109.9 132.2 

Husar SV P I   221.4 

Laszka TV P I   255.8 

Malling Hestia SV P IV   140.0 

Meeker SV P I   247.7 

Mirazh SV P I   276.5 
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Tabel 9 järg 

Muskoka SV P V   67.0 

Norna SV P I   261.4 

Nova SV P V   38.0 

Novokitaivska SV P I   254.2 

Octavia SV P IV, VIII 163.7 143.0 

Orion SV P V   49.0 

Ottawa SV P I   246.3 

Pokusa TV P I, VIII 89.0 83.8 

Polana TV P I, VIII 82.7 115.5 

Polešie TV P I   186.2 

Polka TV P I, VIII, XII 98.2 139.3 

Preussen SV P V   70.0 

Siveli SV P I   272.8 

Sputnica SV P I   236.0 

Zornika SV P I   276.3 

Tulameen SV P VIII 89.6 130.9 

Veten SV P IV   100.0 

Ville SV P V   118.0 

Yellow cv. 2 SV K V   58.0 

 

*- SV-Suvel viljuv, TV- Taasviljuv 

**- P-Punane vili, K- Kollane vili 

 

3.4 Askorbiinhappe, antotsüaanide ja ellagitanniinide säilivus 

 

Askorbiinhappe, antotsüaanide ja ellagitanniinide säilivust vaarika viljades on hinnatudallikates 

X, XI ja XII.  

Allikas X vaadeldi kuut punase viljalist suvel viljuvat vaarika sorti. Askorbiinhappe ja 

antotsüaanide sisalduse muutuste uurimiseks hoiti vaarika vilju alguses kolm kuud temperatuuril 

-20 ± 2
o
C ning seejärel kaks nädalat temperatuuril 12 ± 2

o
C. 

Allikas XI külmutati vaarika sordi ’Glen Ample’ viljad kolme tunni jooksul peale 

koristamist -30
o
C vedel lämmastikuga. Kindlat aega kui kaua vaarika viljad -30

o
C külmutatud 

olid pole uurimustöös toodud, kui katseproovide analüüsimisle eelnevalt pandi need vähemalt 24 

tundi enne  -80
o
C külma. 
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Allikas XII vaadeldi sordi ’Polka’ askorbiinhappe-, antotsüaanide ja elaaghapete 

sisalduse muutusi viljadesneljal korral: peale esimest säilitamise päeva, neljandal, kuuendal ja 

üheksandal päeval. 

 

Askorbiinhappe säilivus 

 

Katsete analüüsimisel (allikas X) leiti, et antotsüaanideaskorbiinhappe sisalduse  kadu pärast 3,5 

kuud sügavkülmas hoidmist oli kõigil vaarika sortidel märkimisväärne (83.1-88.1 %), kuid kao 

suurus sõltus eelkõige sordist. 

Sellise meetodiga kui vaarika viljad külmutati kolme tunni jooksul peale koristamist -

30
o
C (allikas XI), oli askorbiinhappe kadu võrreldes kaoga 3,5 kuu jooksul väga väike (0,15%).   

Tabelis 10 on väljatoodud allika XII tulemused millest selgus, et askorbiinhappe sisaldus 

vaarika viljades säilitamisel langeb: 1. päeval 28.0-lt  25.3-le, seejärel 4. päeval tõuseb 26.4-ni, 6. 

päeval taaskord langeb 22.0-ni ning 9. päeval tõuseb 27.1-ni. Askorbiinhappe sisaldub sordis 

’Polka’ langeb säilitamisel, olles kõrgeim säilitamise 9. päeval. 

 Moor et al. (2014) pool läbiviidud katsetes langes vaarika sordi ’Polka’ askorbiinhappe 

sisaldus peale 4 päevast säilitamist +1.6
o
C juures märgatavalt, 36 mg/100g kuni 27 mg/100g. 

 

Tabel 10. Askorbiinhappe (mg/100 g värsketes marjades) säilivus vaarika viljades 

Sort 
Viljumiseaeg 

* 
Allikas 

Askorbiin- 

happe 

sisaldus 

peale 

koristamist 

Askorbiin- 

happe 

sisaldus 

peale 1. 

päeva 

Askorbiin- 

happe 

sisaldus 

peale 4. 

päeva 

Askorbiin- 

happe 

sisaldus 

peale 6. 

päeva 

Askorbiin-

happe 

sisaldus 

peale 9. 

päeva 

Askorbiin-

happe 

sisaldus 

külmutamisel 

3,5 kuud (%) 

 

 

Vedela 

lämmatikuga 

külmutamisel 

(%) 

Bulgarskij 
Rubin 

SV X 
21.6 

              -83.1 
 

Norna SV X 20.9                -86  

Rubin 

Brjanskij 
SV X 

17.7 
        -83.5 

 

Skromnica SV X 22.0         -86.8  

Zvjozdocka SV X 23.7         -87.7  

Zuravlik SV X 24.4         -88.1  

Glen 

Ample 
SV XI 

24.4 
        

 

 

-0.15  

Polka TV XII 28.0 25.3 26.4 22.0 27.1    

 

*- SV-Suvel viljuv, TV- Taasviljuv 
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Erinevalt askorbiinhappe sisalduse kaost vaarika viljades, olid antotsüaanide sisalduse kao 

protsendid väga erinevad. Näiteks sordil ’Zuravlik’ oli see 61.6% samas kui ’Bulgarskij Rubin’il 

ainult 17%.  

Allikas XI ilmnes sordid ’Glen Ample’ antotsüaanide sisalduse kao asemel mõningane 

tõus (+1,6%).  

Sordi ’Polka’ antotsüaanide sisaldus viljades nende säilitamisel 9 päeva jooksulkasvas. 1. 

säilitamise päeval  tõusis antotsüaanide sisaldus 61.9 mg/100g-lt kuni 66.2mg-ni, 4. päevaks oli 

antotsüaanide sisaldus 66.6, 6., kuid 9. päevaks oli sisaldus hüppeliselt kasvanud (76.7 

mg/100g).Antud katses hoiti vaarikaid 2
o
C juures, teistes katsetes hoiti vaarika sorte aga 

külmemate temperatuuride juures ning nende katsete juures antotsüaanide sisaldus langes või 

tõusis vähe. Seega võib põhjuseks olla, et soojematel temeperatuurile vaarikate hoidmine 

suurendab antotsüaanide sisaldust viljades (Moor et al., 2014). 

 

Tabel 11. Antotsüaanide (mg/100 g värsketes marjades)  säilivus vaarika viljades 

Sort 
Viljumise-

aeg * 
Allikas 

Antotsüaanide 

sisaldus peale 

koristamist 

Antotsüaanide 

sisaldus peale 

1. päeva 

Antotsüaanide 

sisaldus peale 

4. päeva 

Antotsüaanide 

sisaldus peale 

6. päeva 

Antotsüaanide 

sisaldus peale 

9. päeva 

Antotsüaanide 

kadu 

külmutamisel 

3,5 kuud (%) 

 

 

Vedela 

lämmatikuga 

külmutamisel 

(%) 

Bulgarskij 

Rubin 
SV X 28.8         -17.0 

 

Norna SV X 42         -26.9 
 

Rubin 

Brjanskij 
SV X 34.8         -48.6 

 

Skromnica SV X 25.7         -14.1 
 

Zvjozdocka SV X 20.8         -14.9 
 

Zuravlik SV X 65.6         -61.6 
 

Glen Ample SV XI 27.9         

 

+1.6 

Polka TV XII 
61.9 66.2 66.6 66.6 76.7 

  
 

 

*- SV-Suvel viljuv, TV- Taasviljuv 

 

Elaaghappe säilivus 

 

Elaaghappe sisalduse säilivust mõõdeti kahes allikas(XI, XII) ning hinnati kahte sorti: ’Glen 

Ample’ ja ’Polka’. Mõlema sordi puhul elaaghappe sisaldus säilitamisel kasvas. Sordi ’Glen 

Ample’ puhu vaarika viljad külmutati vedela lämmastikuga (-30
o
C) ning elaaghappe sisaldus 
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tõusis 11,4 %. Sorti ’Polka’ säilitati +2
o
C juures nig elaaghappe sisaldus tõusis 1. päeval 

märkimisväärselt-  104.2-lt 113.7-le, seejärel langes 4. päeval 103.1-ni, 6. päeval tõusis 111.3-ni 

ning 9. päevaks see enam ei muutunud. 

 

Tabel 12. Elaaaghappe (mg/100 g värsketes marjades)  säilivus vaarika viljades 

Sort 
Viljumise-

aeg * 
Allikas 

Elaaghappe 

sisaldus peale 

koristamist 

Elaaghappe 

sisaldus peale 

1. päeva 

Elaaghappe 

sisaldus peale 

4. päeva 

Elaaghappe 

sisaldus peale 

6. päeva 

Elaaghappe 

sisaldus peale 

9. päeva 

Vedela 

lämmatikuga 

külmutamisel  

(%) 

Glen Ample SV XI 126.9         +11.4 

Polka TV XII 104.2 113.7 103.1 111.3 111.3   

 

*- SV-Suvel viljuv, TV- Taasviljuv 

  



42 
 

4. KOKKUVÕTE 

 

Töö eesmärgiks oli kirjanduse ja erinevate uurimustööde põhjal võrrelda vaarika sortide ja 

erinevate säilitusviiside mõju vaarika viljades leiduvate olulisemate bioaktiivsete ühendite: 

askorbiinhape, antotsüaanide ja ellagitanniinide sisaldusele. Töö hüpotees oli, et bioaktiivsete 

ühendite sisaldust vaarika viljades mõjutavad sordiomadused ja säilitusviis. 

Kirjanduse ülevaade annab ülevaate vaarika botaanilisest kuuluvusest ja bioloogilistest 

iseärasustest, vaarika biokeemilisest sisaldusest ning bioaktiivsetest ainetest vaarika viljades. 

Kirjanduse ülevaatest selgus, et vaarikas on kõige olulisematest bioaktiivseteks aineteks 

askorbiinhape, antotsüaanid ning ellagitanniinid ja elaaghape. 

Materjali ja metoodika osas kirjeldab uurimustöid, kus uuriti askorbiinhappe, 

antotsüaanide, ellagitanniinide ja elaaghappe sisaldust vaarika viljades ning nende külmutamise 

ja säilitamise mõju neile. Materjali ja metoodika osa koostamiseks kasutati ISI WEB OF 

KNOWLEDGE andmebaasi, valiti avaldamise aastateks 2000-2015 ning otsingu 

märksõnad:raspberry cultivars and anthocyanins; raspberry cultivars and ellagitannins; 

raspberry cultivars and ascorbic acid; effect of freezing and storage on anthocyanins, 

ellagitannins and ascorbic acid. Materjali ja metoodika osa koostamiseks valiti välja 12 

teadusartiklit. 

Uurimustöö tulemustest ja analüüsist selgus, etaskorbiinhappe, antotsüaanide ning 

ellagitanniinide ja elaaghappe sisaldust ning külmutamist ja säilitamist mõjutab eelkõige vaarika 

sort. Vaarika viljade viljumisajal ja viljade värvil on bioaktiivsete ainete sisaldusele väiksem, 

kuid olenevalt sordist individuaalne mõju. 
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5. SUMMARY 

 

The aim of this bachelor thesis was to compare the effect of raspberry cultivars and different 

storage techniques to the major bioactive compounds in raspberry fruit: ascorbic acid, 

anthocyanins, ellagitannins and ellagic acid based on literature and research articles. The 

hypothesis of the bachelor thesis was that the bioactive content of raspberry fruit is affected by 

different cultivar characteristics and conservation techniques.  

 The literature part of the thesis gives an overview ofraspberry’s botanical affiliation, 

biological characterization content of biochemicals and bioactive compounds in raspberries. In 

the literature overview the fact that ascorbic acid, anthocyanins, ellagitannins and ellagic acid  

are the most important bioactive compounds in raspberries is stated. 

The material and method part of the thesis describes research articles were ascorbic acids, 

anthocyanins, ellagitannins and ellagic acids content and the effect of freezing and storage of 

those bioactive compounds in raspberries is studied. ISI WEB OF KNOWLEDGE database was 

used for compiling the material and method part of the thesis. The reasearch articles from years 

2000-2015 were searched with keywords: raspberry cultivars and anthocyanins; raspberry 

cultivars and ellagitannins; raspberry cultivars and ascorbic acid; effect of freezing and storage 

on anthocyanins, ellagitannins and ascorbic acidand 12 appropriate research articles were 

chosen. 

 From the result of the research and analysis it can be stated that ascorbic acid, 

anthocyanins, ellagitannins and ellagic acid contentand ellagic acids content and the effect of 

freezing and storage of those bioactive compounds in raspberries is influenced mainly by 

raspberry cultivar. The time of fruiting and the colour of raspberry fruits has a smaller but 

individual effect (depending on the cultivar) to the bioactive content of raspberries 
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