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Lühikokkuvõte eesti keeles (150-250 sõna): 

Järgnevas uurimustöös antakse ülevaade külmakindlamatest viinapuu sortidest avamaa tingimustes 

ja kuidas mõjutab sordi omapära saagi valmimisele. Antud uurimustöö eesmärk on välja selgitada 

sordiomaduste mõju viinamarjade küpsusparameetritele ja kvaliteedile. Katsesortideks on 

’Hasanski Sladki’, ’Zilga’, ’Rondo’, ’Kuzminski Sinii’, ’Jubilei Novgoroda’, ’Supaga’, ’Guna’ ja 

’Korinki Russkij’.  

Põhjamaises kliimas on probleemiks viljade valmimine, mis mõjutab oluliselt hapete ja mahla 

kuivaine sisaldust. Viljades on kõrge orgaaniliste hapete sisaldus ja madal mahla kuivaine sisaldus. 

Kliima ja ilmastikutingimused on olulised tegurid, mis mõjutavad viinapuu kasvu ja viljade 

kvaliteeti, aga kasutades erinevaid kasvatusvõtteid, annab see võimaluse mõjutada viljade 

valmimist. Katseaastal saavutasid lauaviinamarjaks sobiva Brixi kõik katses olnud sordid, 

veiniviinamarjaks soovitusliku küpsusasteme saavutasid ’Hasanski Sladki’, ’Korinki Russkij’ ja 

’Jubilei Novgoroda’. 

 

Märksõnad: mahla kuivaine , oBrix, kvaliteet, vilikonna mass, marja mass 
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Lühikokkuvõte inglise keeles (150-250 sõna): 

The aim of this study is to provides an overview of the cooler vine cultivar open field conditions 

and how a cultivars of fruit ripen. This research’s aims is to identify the impact on of the cultivar 

variety properties characteristics grape ripeness and quality parameters. Experimental cultivars are 

’Hasanski Sladki’, ’Zilga’, ’Rondo’, ’Kuzminski Sinii’, ’Jubilei Novgoroda’, ’Supaga’, ’Guna’ and 

’Korinki Russkij’.  

In cool northern climates have a problem of fruit ripening, which significantly affects the acidity 

and content of soluble solids. Climate and weather conditions are main important factors 

influencing grapevine growth and fruit quality but also there are a number of different cultivation 

techniques that have an impact on grape ripening. 

The recommended wine grapes reached the threshold of 20 ° Brix ’Hasanski Sladki’ and 'Jubilei 

Novgoroda’. The rest of the cultvars ’Supaga ',' Guna ',' Kuzminski Sinii 'and' Zilga were given the 

minimum dimension, but all of them reached the table grape threshold 14 
o
Brix. 
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 SISSEJUHATUS 
 

Viinapuu (vitis) on maailmas üks vanemaid ja levinumaid marjakultuure. OIV andmetel oli 

2012 aastal viinapuu istandike maailmas kokku üle 7 miljonil ha. Seda on 5% vähem kui 

aastal 2003, mil viinapuu istandikke oli umbes 8 milj. ha. Euroopas suurimad tootjamaad 

on Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Portugal. Pidev kasvupindade kasv toimub Aasia ja 

USA poolt. 71% viinamarja toodangust läheb veini tegemisele, 27% värskeks lauamarjaks 

ja 2% rosinateks. Peamine osa (>70%) kaubandusliku viinamarja tootmisest baseerub 

harilikul viinapuul (Vitis vinifera) (Wolf jt., 1999).  

 

Globaalne soojenemine on toonud viinamarjakasvatuse levimise Läänemere regioonidesse 

ja Põhja-Euroopasse (Bertin, 2009; Karvonen, 2014). Eestis ja teistes Skandinaavia riikides 

on viinamarjakasvatuse huvi kasvanud, kuna enamik haigusi ja kahjureid ei ole meie 

kliimas harjunud, mis annab eelise kasvatada viinapuud ka maheviljuses (Gustafsson, 

Mårtensson, 2005). Varasemalt kasvatatud talveõrna ja haigustele vastuvõtliku hariliku 

viinapuu sortide kõrval on nüüd palju Läti ja Venemaa päritoluga vastupidavamaid ning 

saagikamaid hübriidsorte. Viinamarjakasvatuses on levinud kaks suunda, laua,- ja 

veinimarja kasvatus. Viinamarjakasvatajad Eestis on Roogoja talu Harjumaal, Saare talu 

Pärnumaal, Pruuli-Kaska talu Võrumaal, Annemäe talu Otepääl ja Räpina Aianduskool, 

eestvedajaks Jaan Kivistik. Viinamarjakasvatajad on loonud ühingu Eesti 

Viinamarjakasvatajate ja Veinivalmistajate Liit. Nende tegemistega saab kursis hoida end 

Facebooki vahendusel. Viinamarjasordid on soovitussortimendis  aastast 2004 (Kivistik, 

2012) ning viinapuude istikuid müüakse üha rohkemates puukoolides ja aianduskauplustes. 

 

Põhjamaises kliimas on probleemiks viljade valmimine, mis mõjutab oluliselt hapete- ja 

mahla kuivaine sisaldust marjades. Tavaliselt on orgaaniliste hapete sisaldus viljades liialt 

kõrge ja mahla kuivaine sisaldus liialt madal. Saagi küpsemise hindamiseks on leitud 

erinevate parameetrite soovituslikud näidud, mille järgi määratakse saagi õige koristusaeg 

(Gustafsson, Mårtensson, 2005). Põhjamaades mõjutavad saagi valmimist nii kevadised 

hilisöökülmad kui ka sügisesed varajased öökülmad, samuti jahe suvi, mis ei soodusta 

viljade valmimist. Avamaal viinapuude kasvatamisel on oluline sordi valik ja mõjutada 

viljade küpsemist agrotehniliste võtetega (Karp et al., 2008). 
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Avamaa tingimustes varasemalt on uurimistööde käigus selgitatud välja viinapuude 

juurevälise väetamise mõju saagi küpsusparameetritele (Loit, 2009; Kikas, 2011), 

lõikusviiside mõju saagi valmimisele (Kaarlõpp, 2012; Riitsalu, 2013) ja lehtede 

eemaldamise mõju sortide ’Zilga’ ja ’Hasanski Sladki’ küpsusparameetritele (Kotkas, 

2014). Seni on kogutud rohkem andmeid sortide ’Hasanski sladki’ ja ’Zilga’ kohta, kuid 

teiste sortide saagi valmimise kohta on veel vähe andmeid.   

 

Järgnevas uurimustöös antakse ülevaade külmakindlamatest viinapuu sortidest avamaa 

tingimustes ja saagi valmimisest sõltuvalt sordi omadustest. Uurimustöö eesmärk on välja 

selgitada sordiomaduste mõju viinamarjade küpsusparameetritele ja kvaliteedile. 

Katsesortideks on ’Hasanski Sladki’, ’Zilga’, ’Rondo’, ’Kuzminski Sinii’, ’Jubilei 

Novgoroda’, ’Supaga’, ’Guna’ ja ’Korinki Russkij’ 

 

Bakalaureusetöö valmimisel oli suureks abiks juhendaja professor Kadri Karp, nõu ja 

jõuga dotsent Ele Vool. 
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1. VIINAPUULIIGID JA KÜLMAKINDLAMAD SORDID 
 

Viinapuu (Vitis) kuulub viinapuuliste (Vitaceae) sugukonda, milles on umbes 16 

perekonda, 68 liigiga liaane (Fortes, Pais, 2015). Suurem osa liikidest kasvab looduslikult 

metsikult, ainult väheseid neist kasutatakse viljade ja pookealuste saamiseks ning 

ilutaimedena (Miilda, 1964). A. M. Negruli (1946) järgi jaotatakse viinapuu perekonna 

liigid kolme rühma: Euroopa-Aasia rühm, kuhu kuulub harilik viinapuu (V. vinifera L.), 

Ida- Aasia rühm, mille esindajaks on amuuri viinapuu (V. amurensis Rupr.) ja Põhja-

Ameerika rühm, esindajaks ameerika ehk põhja- viinapuu (V. Labrusca L.), kallas 

viinapuu (V. riparia Michx., sün. V. vulpina L. ) jne. Meil levinud sortide saamisel 

kasutatakse peamiselt nelja liiki: harilik viinapuu (V. vinifera L.), amuuri viinapuu, põhja- 

viinapuu ja kallas-viinapuu (Kivistik, 2006). 

 

Sordiaretuses enim kasutatud liigid: 

 

 Harilik viinapuu pärineb looduslikust alamliigist lamm-viinapuust (V.vinifera ssp. 

sylvestris) (Kivistik, 2006; Fortes, Pais, 2015). Vilja värvus võib varieeruda 

rohelisest peaaegu mustani, kujult on esindatud ümarast piklikovaalseni kuni 

piklikkooniliseni. Viljad on enamasti maitsvad ja mahlased, mõnikord kõhrja 

viljalihaga. Lehed on tavaliselt viie hõlmased, kaetud hõreda karvasusega või 

paljad. Sortide puuduseks on tundlikkus viinapuutäi (Plylloxera vitifolii), jahukaste 

(Oidium tuckeri) ja ebajahukaste (Plasmopara viticola) suhtes. Harilik viinapuu 

vajab arenemiseks sooja ja pikka suve ning pehmet talve. Eesti oludes avamaal 

kasvatamiseks hariliku viinapuu sordid ei pruugi sobida (Karp et al., 2008). 

Hariliku viinapuu sorte pigem kasvatada katmikalal. Meil kasvatavate sortide oksad 

taluvad vähemalt -15 
0
C, juured kuni -10 

0
C (Kivistik, 2006). Harilik viinapuu 

sortidena on meil tuntuimad ´Madeleine Angevine´, `Precoce de Malingre ja `Black 

Hamburg`. 

 

 Amuuri viinapuu on tuntuim Ida- Aasia levinud liikidest (Kivistik, 2006). Tegu on 

väga külmakindla liigiga, mille oksad taluvad kuni -40 
0
C, juured kuni -16 

0
C. Liik 

on seenhaigustele väga vastupidav, viinapuutäi suhtes aga õrn. Sügisese kauni 

lehestikuvärvuse tõttu kasutatakse amuuri viinapuud iluliaanina. Kasvuperiood 
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kestab 125...140 päeva. Võrsete valmimine on hea. Lehed on kortsulised, kaetud 

hõredate karvakestega ja on väga madalate hõlmadega. Viljad on sinised ja paksu 

väliskestaga. Maitse varieerub väga hapust, kuid on ka esindatud magusate 

viljadega kloone. Amuuri viinapuu tunnuseid võib leida veinisortidelt ’Rondo’ ja 

’Solaris’ ning hea talvekindlusega sortides  ’Hasanski Sladki’ ja ’Zilga’ (Kivistik, 

2012). 

 

 Põhja-viinapuu looduslik areaal asub USA kirdeosariikides ja Kanada kaguosas 

(Kivistik, Niiberg, 2002). Põhja- viinapuu ja temast aretatud sortidel on tunnuseks 

suured ja alt valkjasviltja kirmega kaetud lehed. Võrsete ladvad on enamasti samuti 

valgeviltjad ja vahel ka lillaka värvusega. Liigile on iseloomulikud suured, 

värvuselt roosad kuni sinised sültja sisuga viljad. Põhja- viinapuu on pärandanud 

paljudele temast aretatud sortidele külma- ja haiguskindluse, võrsete hea valmimise 

ning marjade suuruse (Kivistik, 2006). Puuduseks on marjade sültjas sisu, esialgu 

harjumatu labruska- maitse ja marjade hiline valmimisaeg. Põhja-viinapuu 

tunnuseid on avaldunud mitmetel kaasaegsetel sortidel ’Guna’ ja ’Supaga’.  

 

 Kallas-viinapuu esivanemana omab tähtsust USA Kesk-Põhja osariikides ja 

Kanadas looduslikult kasvav teisend (V. riparia var. praecox), kelle marjad ja 

võrsed valmivad teistest viinapuudest varem ning on külmakindlamad (Kivistik, 

Niiberg, 2002). Kallas- viinapuu eristub teistest liikidest lühema kasvuperioodi 

poolest. Taim on väga külmakindel, vastupidav seenhaigustele ja viinapuutäi 

suhtes. Marjad sisaldavad palju suhkrut ja tanniini (parkaine), sageli on neis palju 

happeid, mis teeb neist head veinimarjad (Hemstad, Luby, 2000). Kallas- viinapuu 

tunnuseid on sortidel ’Sipaska’ ja ’Ivan’ (Kivistik, Niiberg, 2002). Kallas-viinapuu 

looduslikest kloonidest on Eestis ´Manitoba 37´ ja ´Manitoba 64´. 

 

Põhjamaade looduslikud olud on erinevad, kuid kõiki neid iseloomustab vähene soojushulk 

vegetatsiooniperioodil. Viinapuude kasvuks on vaja, et aasta aktiivsete temperatuuride 

summa oleks üle 2500°C (Kivistik, Kivistik, 1996). Varajaste sortide puhul piisab, kui 

aktiivsete temperatuuride summa on 2100
o
C. Lühikese vegetatsiooniperioodi tõttu 

kasvatatakse kõige varajasemaid ja kõige külmakindlamaid sorte, lähtudes eeskätt 

kohalikust selektsioonist. Enamik jahedamas kliimas kasvatamiseks sobivatest sortidest on 
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saadud hariliku viinapuu, amuuri viinapuu, põhja- viinapuu ja kallas-viinapuu ristamisel 

(Kivistik, 2006). Harilik viinapuu on enamikele veiniviinamarja sortidele ja temast aretatud 

liikidevahelistele hübriiditele esivanemaks (Goto-Yamamoto, et al. 2013). Hübriidsed 

sordid on saadud hariliku viinapuu sortide ristamisel Põhja- Ameerika ning Ida-Aasia 

liikidega ja neist aretatud sortidega (Kivistik, Kivistik 1996; Kivistik, 2012). Hariliku 

viinapuu ristamisel teiste viinapuuliikidega on saadud sorte, mis lepivad jahedama suvega 

ja taluvad karmimaid pakaseid. Liikidevahelistel sortidel võib esineda lähteliikide 

tunnuseid nii lehtedel, kui ka viljadel. Sageli on nende viljad kas sültja sisuga või 

iseäraliku labruska vürtsiga. Lehed on sageli väga madalate hõlmadega või siis kolme 

hõlmaga. Maailmas arvatakse olevat 5000...8000 viinapuusorti, Eestis kasvab 

kollektsioonaedades üle 200 sordi (Kask, 2007; Kivistik 2012).  Liikidevahelisi sorte 

kasvatataks veel: Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis. Eesti ja Skaninaavia 

viinamarjakasvatuses tingimustes on tõenäoliselt tulevikku uutel Kesk-Euroopas, eriti 

Saksamaal aretatud sortidel (Eensalu, 2009). 

Täiesti arvestatav veini tootmine toimub Taanis, Rootsis, Norra ja Inglismaal (Bentzen, 

Smith, 2009;  Mårtensson et al. 2013). 

 

2004. aastast on viinapuu sordid puuviljakomisjoni poolt soovitatud sortide nimestikus 

(Karp 2008; Kivistik,  2012) (Tabel 1). Paljude sortide seast sobivama valimist hõlbustab 

Eesti Aiandusliidu puuviljakomisjoni koostatud soovitussortimendi nimistu. Iga paari- 

kolme aasta tagant kinnitab puuviljakomisjon nimekirja uutest soovitussortidest (Valdaru 

2013). Viimati anti välja uuendatud viinapuude soovitussortiment 2013. aastal, kus on 

välja toodud sordid, mis sobivad kasvatamiseks lõunaseina ääres või avamaale kõikjal 

Eestis ja kasvatamiseks kütteta kasvuhoones (Eskla, 2013).  

Soovitussortiment liigitab sordid kolme põhirühma: äriaeda (intensiivviljeluseks sordid, 

mis on turul nõutud ja mida on võimalik viljelda vähese vaevaga), koduaeda (valikus 

haiguskindlamad sordid, mille puhul saab hakkama vähesema keemilise tõrjega). Eraldi on 

märgitud perspektiivsed sordid  (sordid, millega pole Eestis veel küllalt kogemusi, kuid on 

huvipakkuvate ja heade omadustega).  
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Tabel 1. Eesti puuvilja- ja marjakultuuride 2013. aasta soovitussortiment. Allikas: (Eskla, 

2013; Kivistik, 2012)  

 

 

Viinapuu Vitis Sort Soovitus-

aastad 

Soovitus 

2013 

Marja värvus Kasutus 

 

 

Lõunaseina 

äärde ja 

avamaale 

lõunakallakule 

 ’Hasanski 

Sladki’ 

2007 Ä/K Sinine Veiniks 

’Kuzminski 

Sinii’ 

2005 K Sinine Veiniks 

’Zilga’ 2005 K Sinine Veiniks 

’Sukribe’ 2004 Ä/K Roheline  

’Rondo’ 2010 P Sinine, 

vahakirmega 

Veiniks 

’Silva’ 2010 P Punane Veiniks 

'Solaris' 2013 P Roheline Veiniks/lauamari 

 

 

 

Kasvatamiseks 

kütteta 

kasvuhoones 

’Aljošenkin’ 2004 Ä/K Kollakas-

roheline 

Lauamari 

’Supaga’ 2004 Ä/K Roheline Veiniks/lauamari 

’Krassavets’ 2005 K Punane Veiniks 

’Kosmonavt’ 2010 P Sinine Lauamari 

’Swenson 

Red’ 

2010 P Punakaslilla Laua/veinimari 

’Arkadia’ 2013 P roheline Lauamari 

’Somerset 

Seedless’ 

2013 P roosakaspunane Lauamari 

 

Avamaa tootmisistandikesse on soovitatud sorte ’Zilga’ ja ’Hasanski Sladki’, ’Rondo’ on 

tuntud kui hea veinisort, kuid tema murekohaks on vajadus talvekattele ja haigestumine 

kergesti ebajahukastesse (Karp, 2012; 2014). 

 

’Hasanski Sladki’, mitmel pool tuntud kui ’Hasaine Sladki’, ’Varajane sinine’, ’Baltica’ 

või ’K-796’, sobib nii äri kui koduaias kasvatamiseks (Kivistik, 2012). Kasvatus soovitus 

anti 2007 aastal. Väärtusteks on taime jõuline kasv ja külmakindlus. Marjad on värvuselt 

sinised ja suhkrurikkad, marjamahla kuivaine sisaldus sageli üle 18%, kuid ka hapete 

sisaldus on kõrge (Karp, 2009; 2012). Eesti Maaülikooli katsed on näidanud,et sobib veini 

valmistamiseks, värvainete (antotsüaane) sisaldust on ’Rondo’ marjadega võrrelduna 

väiksem. Sordi marjadest saab kerge vürtsise puuviljamaitselise veini (Bradbury, 2008).  

 

’Kuzminski sinii’, teisisõnu ’CGL 2-05-43’, soovitusaastaks oli 2005 (Kivistik, 2012). 

Väärtusteks on kevadine aeglane areng, mis vähendab öökülmade kahjustuse ohtu, samas 

kulub õitsemisest marjade valmimiseni vähe aega. Põhja- Eestis valmivad viljad edukalt ka  
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lõunaseina ääres ja viljades on väiksed seemned. EMÜ-s läbi viidud katsete andmetel 

sisaldavad marjad palju antotsüaniini (Karp, 2008). Valminult mahla värv on punane. 

2012. aasta Kaarlõpp, K. magistritöö katse tulemustes selgus, et ’Kuzminski sinii’ sobib 

veiniks, sest jäi soovitud küpsusindeksi vahemikku, samas aga ületas orgaaniliste hapete 

soovitatud vahemiku. 

 

’Zilga’, väga levinud sort põhjamaades (Kivistik, 2012). Hea talve- ja külmakindlusega, 

taludes kuni -35
0
 C, mõnedel andmetel lausa -40

0
 C (Kivistik, Niiberg, 2002). Väärtusteks 

on vara valmivad võrsed. Puudusteks võib pidada varajast kevadist algarengut, seetõttu 

võib esineb öökülmakahjustusi. Vilikond on keskmise suurusega, parajalt kompaktse 

tihedusega. Viljad on väikesevõitu ja  värvuselt sinised. Nimistusse lisati 2005. aastal. 

Puhtalt ’Zilga’ marjadest vein on vähekvaliteetne, katsetes on selgunud, et Eesti 

tingimustes sort ’Zilga’ ei sobi laua- ja punase veiniviinamarjadeks, kuid teda saab 

kasutada seguveinide valmistamiseks (Karp et al., 2008).  

 

’Rondo’, hariliku ja amuuri viinapuu tunnustega, Saksamaal aretatud sort on tuntud ja 

hinnatud veinisort (Kivistik, 2012; Lindén, 2014). Soovitussortimenti lisati 2010 aastal. 

Vilja värvus on sinine, kaetud kerge vahakirmega. Lehed on 3-5 madala hõlmaga, 

kortsulised ja meenutad amuuri viinapuu lehte, tulenevalt esivanemast. Sügisel värvuvad 

lehed punaseks. Väärtusteks on varavalmiv saak. Puudusteks on suure saagi korral, 

valmivad viljad ebaühtlaselt,mitmed katsed on leidnud,et häid tulemusi on andnud 

vilikondade vähendamine viljavõrsel (Plocher, Parke, 2008; Tiisler, 2010; Karp, 2014). On 

väga vastuvõtlik ebajahukastele ja vajab talvekatet. 

 

’Solaris’, tõusvaks trendiks veiniviinamarjade seas põhjamaades (Vool, 2012; Liu, et al., 

2014; Vinvägen, 2014). Sort on tuntud ja perspektiivikas paljudes riikides (Saksamaa, 

Poola, Taani, Inglismaa, Norras) valge veinmarjana. Soovitatud sortide nimekirjas on 

aastast 2013 (Karp, 2014). Marjad on varajase valmimisega, ümarad, värvuselt kollakas-

rohelised, kõrge suhkrusisaldusega (Kivistik, 2012). Puudusteks võib pidada võrsete 

sügisest aeglast valmimist ja vajadus talvekatte järgi. 

 

Varasemas 2010. aasta puuviljade- ja marjakultuuride soovitussortimendi nimistus oli 

esindatud tuntud sort ’Jubilei Novgoroda’, teisisõnu ’Jubileinõi Novgoroda’. Viljad on 

ümarad ja ühtlase suurusega (Kivistik 2012). Viljade värvus on tuhm kollakasroheline, 
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valminult maitseb väga magus, kergelt annab tunda labruska vürtsi. Vilja sisu konsistents 

on sültjas. Küllaltki väikeses viljas on palju seemneid, mis pruugivad söömist häirida. 

Ülevalminud viljadele tekivad tumedad laigud. Lehed on ebaühtlese kujuga, alt veidi 

karekarvased. Väärtusteks on varavalmivad viljad ja võrsete varajane korgistumine. EMÜ 

katsetes on selgunud, et kobarate harvendamine on statisiliselt suurendanud oluliselt 

suhkrute kogunemist (Karp, 2008). Pocher ja Parke (1998) on võrrelnud ’Jubilei 

Novgoroda’ maitset ananassi ja troopiliste puuviljadega. 

 

’Supaga’, on sobilik veini- ja lauamarjana kasvatamiseks (Plocer, Parke, 1998; Karp, 

2014). Kasvatamis soovitus on kütteta kasvuhoones, avamaal kasvatamisel ei pruugi 

marjad valmida ja jäävad hapuks (Kivistik, 2012). Viljad värvuselt on kollakasrohelised, 

kaetud vähese tuhmi kirmega. Viljaliha konsistents veidi sültjas ja vähesel määral tunda 

labrusca- vürtsi. Väärtuseks hiline kevadine areng, mis vähendab öökülmade kahjustuse 

ohtu. Miinusteks või pidada viljade lõpliku valmimiseni kuluvat pikaldast aega ja vajadust 

kergele talvekattele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2. VIINAMARJADE KÜPSEMINE 
 

Viljade areng saab alguse õisikualgmete moodustumisest võrsete lehekaenaldes tekkinud 

talvesilmadest (Kivistik, Niiberg, 2002; Karp, 2014). Õisikualgmete moodustamine algab 

talvesilmades ajaliselt samal ajal, mil eelmisel suvel tekkinud õisikualgmed on jõudnud 

areneda õite puhkemiseni. Õisikute areng punga sees kestab oletatavalt peaaegu 10 kuud. 

Viinapuu õis koosneb 5 kroonlehest, 5 tolmukast ja emakast. Viljade valmiseks meie 

suvedel peaks õitsemine algama hiljemalt juuni lõpus. Õitsemiseks sobivaim 

õhutemperatuur on +20...30
0 

C ja õhuniiskus 75...80%, ebasoodsates tingimustes jäävad 

paljud õied viljastumata. Jahe suvi õitsemise ajal põhjustab paljudel sortidel hõredate ja 

väljaarenemata marjadega vilikondade teket.  

Pärast viljastumist alustavad kasvu õite sigimikud (Kivistik, Niiberg, 2002). Mõne nädala 

möödudes peale õitsemist varisevad kehvamini viljastunud marjahakatised, seejärel 

hoogustub allesjäänust kasv. Keskmiselt variseb viinapuul 40...80% õitest ja 

viljahakatistest (Kivistik, Kivistik, 1996). Pärast õite viljastumist arenevad viljad ja õisik 

muutub viljakobaraks (Miidla, 1964). Olenevalt sordi omadustest on viljakobarad erineva 

pikkuse ja tihedusega. 

USA teadlased on toonud välja 2 etappi viinamarjade kasvamise ja viljade valmimisel 

(Coombe, 1992; Bisson, 2001; Kennedy, 2002) (joonis 1). Viljade arenemine 

viljastumisest täisküpsuseni kestab 120 päeva. 

Esimesel kasvuperioodil peale viljastumist algab vilja areng (Kennedy, 2002). Vilja areng 

algab vilja kesta ja rakkude paljunemise teel, hiljem rakkude kasvamisel, moodustuvad 

seemned ja toimub lahustunud ainete akumulatsioon. Peamiselt  on nendeks orgaanilised 

happed, viin-, õun,- ja sidrunhape ning parkained (Kennedy, 2002; Haggerty, 2014; 

Wansbrough, et al., 2015). Roheliste marjade staadiumis on ülekaalus õunhape, mida 

kasutatakse küpsemisel energiaallikana. Külma kliimaga piirkondades kasvatatavad 

viinamarjad sisaldavad rohkesti happeid.  Parkained asuvad kesta ja seemnete kudedes, 

mõjutades oluliselt mõruainete sisaldusele punases veinis (Kennedy, 2002). Selles etapis 

akumuleerub veel teisigi veini kvaliteedile oluliseid aineid- mineraalid, aminohapped ja 

aroomiained 
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Joonis 1. Viinamarja suuruse ja värvuse diagramm 10 päevaste intervallidega pärast 

õitsemist ja peamiste arenguetappide läbimine. Allikas: (Kennedy, 2002). 

Teine periood on marjade valmimise periood- sel ajal toimub viljade pehmenemine ja 

värvumine (Kennedy, 2002). Olenevalt aastast ja sordist hakkavad  Eestis viljad värvuma 

augusti keskel (Karp, 2014). Täisküpsuseni läheb veel mitu nädalat aega. Marjade suurus 

sel perioodil kahekordistub (Miidla, 1964; Kennedy, 2002; Plocher, Parke, 2008). Samal 

ajal veesisaldus suureneb ja sellega lahustunud ainete kontsentratsioon väheneb, samas 

toimub oluline biokeemilise koostise muutumine ning oluliselt suureneb glükoosi ja 

fruktoosi sisaldus viljades. Fruktoosi ja glükoosi sisaldus viljades on 15...25%. Tumedate 

viljadega sortide marjades toimub sel perioodil üks olulisemaid kuivaine ja antotsüaanide 

produktsioone, heledates sortides on oluline lenduvad maitse- ja aroomiühendid. 

Viinamarjade valmimiseks sobivaim temperatuur on +28...32
0
 C (Kivistik, Niiberg, 2002). 

Enamasti jääb viljade valmimine septembri ja oktoobrikuusse, mil sooja on vähem, see on 

põhjuseks, miks meil viinamarjad sageli ei saavuta täisküpsust. Viinamarjakasvatuses saagi 

koristusaja määramiseks on vajalik jälgida marjade keemilisi näitajaid. Oluline näitaja on 

seemnete küpsus (Plocher, Parke, 1998; Karp, 2014). Seemnete küpsemisel viljad 

valmivad ja pärast seemnete valmimist hakkab toimuma viljas taandareng. Valminud 

viljadel on pruunika värvusega seemned. 
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3. VIINAMARJADE KVALITEEDI PARAMEETRID 
 

Laua- ja veiniviinamarjade kvaliteedi hindamiseks on parameetrid erinevad (Archer, 

Schalkwyk, 2000; Karp, 2009;  Romero, et al., 2013; Haggerty, 2014; Karp, 2014; Fang, et 

al. 2015). Lauaviinamarjade küpsuse hindamiseks on põhilisteks parameetriteks mahla 

kuivaine ja hapete sisaldus, mahla kuivaine ja hapete suhe ning viljakesta värvus (Rolle, et 

al.,2013). Lauaviinamarjade suhtes kohaldatakse kvaliteedi norme Vitis vinifera L. 

lauaviinamarjasortide (kultivarid) suhtes, mida tarbijale müüakse värskelt, kuna meil 

kasvatatakse hübriidsorte, siis meile antud standart ei kehti (Lauamarjade 

turustamisstandardid, 2011). Lauamarjade küpsusastme paremaks näitajaks peetakse 

suhkrute ja hapete suhet, mis määrab ka ära viljade maitse. Viljade maitse sõltub oluliselt 

kliimast, kasvukohast, sordiomadustest ja kasvatustehnoloogiatest. Veiniviinamarjade 

tähtsaimateks küpsus parameetriteks on mahla kuivaine sisaldus, orgaanilised happed, 

mahla pH ja tumedaviljaliste sortide puhul antotsüaanide sisaldus (Archer, Schalkwyk, 

2000; Fang, et al. 2015). Veiniviinamarjade koristusküpsuse määramisel pole soovitav 

vaadata üksiku parameetri näitu vaid arvestada mitme näitaja koosmõju. Parimate veinide 

valmistamiseks on asjatundjad soovitanud võtta küpsusastme määramiseks aluseks 

küpsusindeks, mis on leitud valemiga: mahlakuivaine sisaldus x pH
2 

(Archer, Schalkwyk, 

2010). Soovitatud vahemik on 200...270. 

Mahla kuivaine sisaldus on küpsuse määramisel põhinäitaja (Lindén, 2014) (joonis 2). 

Käärimisel tekkiva alkoholisisaldus veinis sõltub marjades olevast mahla kuivaine 

sisaldusest. Mahla kuivaine sisaldust väljandatakse tähisega 
o
Brix (Dharmadhikari, 2008). 

o
Brix mõõdetakse portatiivse refraktomeetriga, mida kasutavad tootjad istandike korjeaja 

määramiseks või  
o
Brix hüdromeetriga. 
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Joonis 2. Refraktomeeter, 
o
Brix mõõtmiseks. Allikas: (Aliexpress, 2016). 

 

Saagi koristusel veiniks on väga oluline osa mahla kuivaine sisaldusel, see võiks olla  

punase veini valmistamiseks vähemalt 
o
Brix 20 ja valge veini valmistamiseks 

o
Brix 18, 

sellest oleneb kui kange saab olema vein, näiteks 22% mahla kuivaine sisalduse korral on 

veini alkoholisisalduseks 12% (Kliwer, 1966; Plocher, Parke, 1998; Archer, Van 

Schalkwyk, 2000; Moreno, et al. 2008). Lauaviinamarja marjamahla murdumisnäitaja peab 

olema vähemalt: seemnetega sortidel 13 °Brixi ja seemneteta sortidel 14 °Brixi 

(Lauaviinamarja turustamisestandart, 2011).  Eranditeks koristusaja määramisel on sordid, 

mille aretamisel on kasutatud Põhja- viinapuud, mille puhul optimaalne 
o
Brix võiks jääda 

vahemikku 17...18%, on oluline teada, et labrusca-tüüpi viinapuude saak ei saavuta 

optimaalseid soovitatud mahla kuivaine sisalduse tasemeid isegi kui saak on jäetud 

võimalikult hiliseks koristuseks (Plocher, Parke, 2008). Täisküpsuse saavutanud marjade 

mahlakuivaine suhkrute sisaldus varieerub 150...250 g/L, valmimata viljamahlas valdava 

osa suhkrutest moodustab glükoos. 

Marjamahla kuivaine sisaldus määramiseks on viidud läbi mitmeid katseid (tabel 2). On 

selgus, et piisava mahla kuivaine sisalduse saavutasid sordid ’Hasanski Sladki’ ja ’Jubilei 

Novgoroda’ (Karp, et al. 2008). Erinevate katsete võrdlemisel on märgata, et suhkrute 

kogunemist marjadesse mõjutab oluliselt sort, ilmastik ja erinevad agrotehnilised võtted  
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Tabel 2. Eesti tingimustesse sobivate viinamarja sortide mahla kuivaine sisaldus 

Sort Aasta 
o
Brix  Autor 

 

 

 

 

 

 

       ’Hasanski Sladki’ 

1998 17...20,5 Plocher,  Parke 1998 (USA) 

 

2002  

 

22...23  

 

Dishlers, 2003 (Läti) 

2004  

 

20 Karp, Starast, Tiisler, Veelma, 

2008 (Eesti) 

 

2007   
 

20,5...23,5 

 

Karp, 2009 (Eesti) 

 

2009 21 

 

21,8 

Vool, Rätsep, Karp, 2014 

(Eesti) 

 

Syversen 2009 (Norra) 

2010 16....18,3 Kaarlõpp, 2012; Riitsalu, 2013 

(Eesti)  

 

2012 18,9 Vool, Rätsep, Karp, 2015 

(Eesti) 

 

              

 

 

 

 

’Zilga’ 

2002 16...19,6 Dishlers, 2003 (Läti) 

2004 16 Karp, Starast, Tiisler, Veelma, 

2008 (Eesti) 

 

2007 15,2...16,4  

20,2 

Karp, 2009  

Tuovinen, 2012 (Soome) 

 

2008 

2009 

2010 

2011 

11,4 

15,2 

13,8 

13,8 

 

Tuovinen, 2012  

 

2004 14 Karp, Starast, Tiisler, Veelma, 

2008  

 

 

 

’Rondo’ 

 

2007 16 Karp, 2009  

 

2009 

 

 

14...16 

 

18,2 

Vool, Rätsep, Karp, 2014  
Syversen, 2009  

2010 15,2 Gastol, 2015 (Poola) 

2011 

2012 

18,7 

19 

Taskinens, 2012 (Soome) 

 

2013 18,2 Gastol, 2015   

2014 18-19 Nelimarkka 2014 (Soome) 

2002 23 Dishlers, 2003  

 

     

 

       

     `Jubilei Novgoroda`  

 

1998 18,5...22 Plocher,  Parke 1998 

 

 

2002 

23 Dishlers, 2003 

2004 

 

19 

 

Karp, Starast, Tiisler, Veelma, 

2008 
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2012 16,5 Vool, Rätsep, Karp 2015 

             

             ’Solaris’ 

2009 21,8 Syversen , 2009  

2011 21,1 Zhang, Petersen, Liu, 

Toldam-Andersen 

2015(Taani) 

 

     `Kuzminski 

Sinii`  

 

2002  
 

16  
 

Dishlers, 2003  

 2012   19 Vool, Rätsep, Karp 2015 



19 
 

4. KATSE TINGIMUSED JA METOODIKA 

 

Katse viidi läbi Eesti Maaülikool Rõhu Katsejaama ja Tõnissoni Mahekeskuse viinapuu 

katseistandikes 2015. aasta sügisel (fotod A, B). EMÜ Rõhu Katsejaama viinapuu 

katseistandik rajati 2007. aastal in vitro paljundatud viinapuuga. Tõnissoni Mahekeskuse 

viinapuu katseistandik rajati 2010. aastal. 

 

A  

B  

Foto 1. Katseistandik Mahekskuse aias (A) ja  Rõhu Katsejaamas (B) (Fotod K.Karp) 
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Katses olnud sordid ’Hasanski Sladki’, ’Rondo’ ja ’Zilga’ olid pärit EMÜ Rõhu 

Katsejaama istandikust. Sordid ’Kuzminski Sinii’Guna’, ’Supaga’, ’Jubilei Novgoroda’ ja 

’Korinki Russkij’ Tõnissoni Mahekeskuse viinapuu katseistandikust. 

Lehtede eemaldamise katse viidi läbi sordiga ’Hasanski Sladki’. 

Lehtede eemaldamise katses oli 3 varianti, 3 korduses 

Lehtede eemaldamise katsevariandid: 

1. Kontroll- lehed eemaldamata (joonisel tähistusega K) 

2. Lehed eemaldatud ühelt poolt vilikonda 06.09. 2015 (tähistusega L1) 

3. Lehed eemaldatud vilikonnal kahelt poolt 06.09. 2015 (tähistusega L2) 

 

Uurimistöö mõõdetavaks parameetriteks oli mahla kuivaine sisaldus. Lisaks kaaluti  

vilikonna massi, 10 marja massi vilikonnas ja loendati marjade arvu vilikonnas. 

 

Lehed eemaldati sordil ’Hasanski Sladki’, 6.ndal augustil, viljade värvumise algfaasis. 

Viljamahla kuivaine sisaldust (
o
Brix) käidi mõõtmas kord nädalas refraktomeetri abil 

ajavahemikul 10. september kuni 11. oktoober 2015. Mahla kuivaine sisaldust määrati 

erinevate vilikondade 3 erinevast viljast, 3 erinevast vilikonnast ja katse oli 3 korduses. 

 

Sordiomaduste mõju hindamiseks analüüsiti katsetulemusi ühefaktorilise 

dispersioonanalüüsiga, variantide-vahelise erinevuse hindamiseks arvutati piirdiferentsid 

95% usutavuse juures. Joonistel on sordid reastatud vastavalt tulemustele ja joon  tulpadel  

tähistab piirdiferentsi suurust. 

 

Katseaasta ilmastiku andmed pärinevad Tartu Ülikooli, füüsika instituudi, 

keskkonnafüüsika labori ja Tõravere meteoroloogia-jaamas registreeritud tulemustel.  

Vegetatsiooniperiood katseaastal (ööpäevane keskmine termperatuur üle +5
0
C) algas 

Lõuna- Eestis 8.aprillil, mil keskmine õhutemperatuur oli + 5,4
0
C (joonis 3). Aprilli kuu 

keskmine õhutemperatuur oli +5,6
0
C. Viimane kevadine öökülm registreeriti 10.mail, kui 

õhutemperatuur langes -3,4
0
 C. Võrrelduna aastat 2015 varasemate aastate (2000-2014) on 

näha,et õhuemperatuur oli madalam. Madalamate õhutemperatuuridega kuud olid aprill,  

mai,  juuni,  juuli ja oktoober. Katseaasta juuli keskmine õhutemperatuur oli 16,3
0
 C, 

varasemate aastatega võrrelduna oli see 4,2 kraadi võrra madalam. Esimene sügisene 

öökülm registreeriti 7. oktoobril, kui keskmine õhtutemperatuur langes -1,6
0
C. 
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Joonis 3. Kuu keskmised õhutemperatuurid katseaastal (2015) ja perioodil 2000-2014. 

Allikad: (Tartu Ülikooli, füüsika instituudi, keskkonnafüüsika labori ja Tõravere meteoroloogia-jaamas 

registreeritud tulemustel) 

 

Katseaasta vegetatsiooniperioodi keskmine sademete hulk oli 388 mm (joonis 4). 

Katseaasta aprill oli sademete poolest rikkam võrrelduna 10 aastast perioodi. Aprillis 

keskmine sademete hulk oli 80 mm. 10 aastase perioodi juuni kuude keskmine sademete 

hulk võrrelduna 2015 aasta juunit oli 24 mm sademete rohkem. Sademete poolest 

tagasihoidlikumaks jäid august ja oktoober  võrrelduna 10 aastase perioodiga keskmine 

sademete hulk oli vastavalt 47 mm ja 8 mm. Kuudel mai, juuli ja september oluliselt ei 

erinenud sademete hulk pikema perioodiga võrrelduna. 
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Joonis 4. Sademete hulk katseaastal (2015) kuude lõikes võrrelduna paljude aastate 

keskmise sademete hulgaga (mm). Allikad: (Tartu Ülikooli, füüsika instituudi, keskkonnafüüsika 

labori ja Tõravere meteoroloogia-jaamas registreeritud tulemustel) 
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5.  UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

5.1 Vilikonna mass  

 

Vilikondade mass jäi vahemikku 47...134 g (joonis 5). Sordid ’Rondo’, ’Supaga’, ’Guna’, 

’Zilga’, ’Korinki Russkij’ ja ’Kuzminski Sinii’ ületasid avamaal kasvatatud 

väikeseviljaliste lauaviinamarjade vilikonna miinimummassi kvaliteedinõuded. Samas aga 

kergemate vilikondadega sordid olid ’Jubilei Novgoroda’ ja ’Hasanski Sladki’. Seega võib 

järeldada, et sordiomadustel oli vilikonna massile ja seega ka kvaliteedile oluline mõju.  

 

 

 

Joonis 5.  Vilikondade mass sõltuvalt sordist (g). Punase joonega on tähistatud 

kvaliteedinõuete kohaselt miinimummassi väikeseviljaliste sortide puhul 75 g avamaal 

kasvatamisel (Lauaviinamarjade kvaliteedistandart 1999). 
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4.2 Viljade arv vilikonnas 

 

Viljade arv vilikondades oli sorditi väga varieeruv, jäädes vahemikku 35...158 tk (joonis 

6). Loendamisel saadi sordil ’Korinki Russkij’ 158 tk ja samas väikseima viljade arvuga 

vilikonnas oli ’Jubilei Novgoroda’ ainult 35 tk. Viljade arvu vilikonnas mõjutasid oluliselt 

sordiomadused.  

 

  

 

Joonis 6. Viljade arv vilikondades sõltuvalt sordist, tk 
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4.3 10 vilja mass 

 

10 vilja massi keskmine varieerus 5...19 g piires (joonis 7).  Raskemate viljadega sordid on 

’Zilga’ (19 g), ’Rondo’ (18 g)  ja ’Supaga’ (18 g). Kergemate viljadega sordid on ’Korinki 

Russkij’ (5 g) ja ’Hasanski Sladki’ (10 g). 

 

 

 

Joonis 7. Kümne vilja mass sõltuvalt sordist (g) 
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4.4 Mahla kuivaine sisaldus 

 

Sordiomadused mõjutasid katsetulemusi oluliselt, väikseima mahla kuivaine sisaldusega 

sordid oli ’Supaga’, mille mõõdetavaks tulemuseks sai 14 Brix , järgnesid ’Guna’, ja 

’Zilga’ mille mahla kuivaine oli 15 Brix (joonis 8). Katses suurema 
o
Brix saavutasid sordid 

’Korinki Russkij’ 
o
Brix 19, ’Jubilei Novgoroda’ 

o
Brix 18 ja ’Hasanski Sladki’ 

o
Brix 18. 

Lauaviinamarjde kvaliteedi saavutasid kõik sordid,  veinimarjade jaoks vajaliku küpsuse 

aga ainult ’Korinki Russkij’, ’Jubilei Novgoroda’ ja ’Hasanski Sladki’. 

 

 

Joonis 8. Sordiomaduste mõju mahla kuivainele. Punase joonega on tähistatud soovitatud 

mahla kuivaine sisaldus veinimarjadel 20 Brix (Archer, van Schalkwyk), rohelise joonega 

on tähistatud soovitatud mahla kuivaine sisaldust lauaviinamarjadel 14 Brix 

(Lauaviinamarjade turustamisestandart, 2011).  
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Marjamahla kuivaine sisaldus sordi ’Hasanski Sladki’ lehtede eemaldamise katses jäi 

vahemikku 
o
Brix 18...21 (joonis 9). Kuivaine sisaldus oli ühelt poolt ja kahelt poolt lehtede 

eemaldamisel vastavalt 19 ja 21 Brix, kusjuures positiivsem mõju saadi lehtede 

eemaldamisel kahelt poolt. Seega lehtede eemaldamisel oli oluline positiivne mõju saagi 

küpsemisele.  

 

 

Joonis 8. Sordi ’Hasanski Sladki’ lehtede eemaldamise mõju mahla kuivaine sisaldusele. K-

kontrollvariant, L1- lehed eemaldatud üheltpoolt vilikonda ja L2- lehed eemaldatud mõlemalt poolt 

vilikondi.  
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6. ARUTELU 

 

Väikeseviljaliste sortide lauaviinamarjadeks miinimummassi (75 g) kvaliteedinõuetele 

vastasid sordid ’Rondo’, ’Supaga’, ’Guna’, ’Zilga’, ’Korinki Russkij’ ja ’Kuzminski Sinii’ 

(Lauaviinamarja turustamisetsandart, 2011). Suurima viljade arvuga vilikonnad olid 

sortidel ’Korinki Russkij’, samas aga selgus, et sellel sordil on ka kõige väiksemad marjad.  

 

’Hasanski Sladki’ 
o
Brix 18 saavutas ligilähedaselt nõutava veinimarja küpsusastme 

o
Brix 

20 (Archer, van Schalkwyk, 2000). ’Hasanski Sladki’ viljad on olnud varasemates töödes 

kõrge kuivaine sisaldusega. Lätis on saadud ’Hasanski Sladki’ mahla kuivaine sisalduseks 

2002. aastal 
o
Brix

 
23 ja Norras on see näitaja olnud 

o
Brix 21,8 (Dishlers, 2003; Syversen, 

2009). Eestis on olnud tulemusteks koguni 23,5% (Karp, 2009). Katmikala kasvatatud 

’Hasanski Sladki’ 
o
Brix on olnud 25,4, avamaa tingimustes saavutas 

o
Brix’i 21,8 

(Bachman, 2014). Varasemalt on tehtud katseid sortidel ’Hasanski Sladki’ ja ’Zilga’ 

lehtede eemaldamise mõjust biokeemilisele koostisele (Kotkas, 2014). Lehtede 

eemaldamisel tulemustes kajastus,et mahla kuivaine sisaldus varieerus sordil ’Hasanski 

Sladki’ vähe, jäädes vahemikku 
o
Brix 18 lehtedega (kontroll variant) ja lehed eemaldatud 

ühelt poolt taime vilikonna värvumise alguses 
o
Brix 19 ja lehed eemaldatud kahelt poolt 

vilikonda 
o
Brix 21. Tulemused kinnitavad,et sordil ’Hasanski Sladki’ on sordiomadustest 

tulenevalt kõrgem mahla kuivaine sisaldus. Kirjanduse andmetel on tegemist varase 

sordiga ja see sordiomadus mõjutas tulemusi ka antud katses.  

Sordil ’Jubilei Novgoroda’  puhul on varasemalt tehtud katseid, milles on leitud, et võrsetel 

vilikondade vähendamine suurendab statistiliselt viljadesse kogunevat mahla kuivainet  

o
Brix 19,7ni, vähendamata vilikondade viljades jäi mahla kuivaine sisaldus 

o
Brix 17,9 

(Tiisler, 2010).  

Sort ’Supaga’ puhul on teada,et avamaa tingimustes ei pruugi valmida ja soovitus on 

kasvatada kütteta kasvuhoones (Kivistik, 2012). Pärast katsemarjade korjamist viivitati 

sordi ’Supaga’ korjega, saak korjati alles 11. oktoobril (foto 2). Viljade kaitseks 

öökülmade vastu, kateti taimeread kattelooriga. Mõõtmise tulemustes selgus, et ’Supaga’ 

o
Brix oli tõusnud, seega 2015 aasta tulemuste põhjal selgus, et oleks vajalik katsetada 

sügiskatteid. 
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Foto 2. Sordi ’Supaga’ marjad oktoobris pärast öökülmi, kui lehed olid kahjustunud (Karp, 

2015) 

 

Sort ’Zilga’ on tuntud kui madalama mahla kuivaine sisaldusega sort, aga erand ei kinnita 

reeglit. Näiteks on saadud Soomes ’Zilga’ 
o
Brix-i väärtuseks

 
20,2, Lätis 2002. aastal 

o
Brix 

19,6 ja Eestis katmikala ’Zilga’ tulemuseks 
o
Brix 24,1 (Bachman, 2014; Dishlers, 2003; 

Tuovinen, 2012). ’Zilga’ on labrusca-tüüpi sort ja on teada, et sellise sordi viinamarjad ei 

saavuta optimaalseid soovitatud mahla kuivaine sisalduse tasemeid isegi kui saak on jäetud 

võimalikult hiliseks koristuseks (Plocher, Parke, 2008). Labrusca- tüüpi sordi päritoluga 

viinamarju koristada pigem varem kui hiljem, mida kauem koristusega viivitada seda enam 

lööb välja labrusca maitse. Sellepärast tuleks marjad koristada 17…18 °Brix juures, enne 

kui soovimatud maitsenüansid tekivad.  

Mahla kuivaine sisalduse järgi saab hinnata suhkrusisaldust, mille kogunemist viljadesse 

mõjutab oluliselt ilmastik (Karp, et al. 2008). Katseaasta juuli oli keskmiselt jahedam, mis 

tõsi kaasa kehvemini viljastunud õied, see põhjustas hõredate ja väljaarenemata viljadega 

vilikondade teket, eriti võis seda tendentsi täheldada  sort ’Supaga’ puhul. Olenemata,et 

vilikonnas esinesid väljaarenemata viljad, oli ’Supaga’ üheks raskeima vilikonna massiga 

sorte (121 g). Suhkrute kogunemine viljadesse saab alguse saagi värvumise ajal, olenevalt 

aastast ja sordist hakkavad viljad värvuma augusti keskel (Karp, 2014; Kennedy, 2002). 

Katseaasta augusti ja septembri keskmine õhutemperatuur võrrelduna paljude aastate 
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keskmisega oluliselt ei erinenud. Viljade valmimine jääb septembri ja oktoobri kuusse, mil 

õhutemperatuurid on madalamad ja viljad ei pruugi valmida. Sort ’Rondo’ puhul on 

teada,et viljade piisava küpsusastme saavutamiseks on vaja pikka sooja sügist.  

Katseaastal veiniviinamarjaks kasutamiseks soovituslik kuivaine sisalduse  saavutasid 

sordid ’Hasanski Sladki’ ja ’Jubilei Novgoroda’. Avamaal kasvatatud väikeseviljaliste 

sortide lauaviinamarjadeks miinimummassi (75 g) saavutasid sordid ’Rondo’, ’Supaga’, 

’Guna’, ’Zilga’, ’Korinki Russkij’ ja ’Kuzminski Sinii’ (Lauaviinamarja 

turustamisetsandart, 2011).  

Katse näitas, et sortidel saab mõjutada mahla kuivaine sisaldust erinevate 

kasvatustehnoloogiatega. Katse sordi ’Hasanski Sladki’ lehtede eemaldamisel näitas, et 

positiivset mõju viljadesse suhkrute kogunemisele annab kui eemaldada lehed kahelt poolt 

vilikondi. Lehtede eemaldamisega saame mõjutada marjade küpsemist. Tulemuste põhjal 

selgus,et edasisi katseid lehtede eemaldamisest võiks teha teiste sortidega samuti.  

Eelnevast lähtudes võib järeldada,et viljade valmimine ja kvaliteet on otseses seoses sordi 

omadustega ja kasvukoha kliimaga ja mitte kõik külmakindlamad sordid ei pruugi 

saavutada soovitud kvaliteeti . 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada sordiomaduste mõju viinamarjade 

küpsusparameetritele ja kvaliteedile. Uurimustöö viidi läbi EMÜ Rõhu Katsejaama ja 

Tõnissoni Mahekeskuse katseistandikes. Katsesortideks on ’Hasanski Sladki’, ’Zilga’, 

’Rondo’, ’Kuzminski Sinii’, ’Jubilei Novgoroda’, ’Supaga’, ’Guna’ ja ’Korinki Russkij’. 

Katse tulemused oli järgnevad: 

 Soovitusliku veiniviinamarjade 
o
Brix 20 saavutasid sordid ’Hasanski Sladki’ ja 

’Jubilei Novgoroda’. Ülejäänud sordid ’Supaga’, ’Guna’, ’Kuzminski Sinii’ ja 

’Zilga jäid antud alampiirist välja. Lauaviinamarja soovitusliku 
o
Brix’i 14 ületasid 

kõik sordid. Eestis kasvatatud viinamarjade kuivaine sisaldus vastab 

rahvusvahelistele standarditele.  

 Avamaal kasvatatud väikeseviljalistel sortidel on vilikonna miinumummassi 

kvaliteedinõuded 75 g, selle ületasid sordid ’Rondo’, ’Supaga’, ’Guna’, ’Zilga’, 

’Korinki Russkij’ ja ’Kuzminski Sinii’. 

 

Mitte kõik sordid ei saavutanud vajalikku küpsusastet. Viljade valmimist saab mõjutada 

erinevate kasvatustehnoloogiate abil. Katse sordi ’Hasanski Sladki’ näitas,et lehtede 

eemaldamisega saab oluliselt mõjutada saagi küpsemist.  

Eesti kliimas on praktiline kasvatada avamaal vaid külmakindlaid viinapuu sorte. Eestis 

tehtud katsed on näidanud,et sobivaimad viinapuu sordid on ’Hasanski Sladki’, ’Zilga’ ja 

’Rondo’.  

Uurimustöös selgus, et olulist mõju avaldavad viljade valmimisele ja kvaliteedile 

sordiomadused ja kasvukoha kliima.  

 

 

 

 

 

 



32 
 

SUMMARY 

 

This aim study was to identify the provides of cultivar, effects of grape ripeness and 

quality parameters. The test was implemented in EMÜ Rõhu Experimental Centre and 

Tõnissoni Organic Centre. Experimental cultivars are ’Hasanski Sladki’, ’Zilga’, ’Rondo’, 

’Kuzminski Sinii’, ’Jubilei Novgoroda’, ’Supaga’, ’Guna’  and ’Korinki Russkij’. 

Results were: 

 The recommended wine grapes reached the threshold of 20 ° Brix ’Hasanski 

Sladki’ and 'Jubilei Novgoroda’. The rest of the cultvars ’Supaga ',' Guna ',' 

Kuzminski Sinii 'and' Zilga were given the minimum dimension, but all of them 

reached the table grape threshold 14 
o
Brix. 

 Open grown varieties are the fruit of humanity smallsize cultivars minimum 

requirements for weight 75 g, which reached’s ’Rondo’, ’Supaga’, ’Guna’, ’Zilga’, 

’Korinki Russkij’ and ’Kuzminski Sinii’.  

Not all cultivars are not reached the necessary level of maturity. Ripening of the fruit is 

affected by different growing techniques. The test of the cultivar 'Hasanski Sladki' showed 

that leaf removal can significantly affect crop maturation.  

Estonian climate is practical to grow in the open just cooler-resistant vine cultivar. In the 

tests carried out have shown that the most suitable vine cultivar  'Hasanski Sladki', 'Zilga' 

and 'Rondo'.  

The research revealed that a significant impact on the construction and the quality of the 

fruit variety in the characteristics of the climate and habitat. Ripening of the fruit is 

affected by different growing techniques. 
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